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1. BEVEZETÉS A KÉMIAI TECHNOLÓGIÁBA 

Gyakran hallani, hogy a filozófia minden tudományok összessége, összefoglalása. Kis képzelőerővel 

ugyanez mondható el a vegyészmérnöki tudományok között a kémiai technológiáról is. 

Szerzőtársaimmal együtt sokszor elmeséltem hallgatóimnak, hogy a műszaki egyetem vegyészmérnöki 

karán sokféle kémiát (általános és szervetlen, analitikai, fizikai, szerves, bio, stb.) tanultunk és a sok 

részismeret között nem mindig találtuk meg az összefüggést, vagy egyszerűbben, nem tudtuk, hogy 

hol, milyen alkalommal lesz szükség ezen ismeretek alkalmazására. Aztán, évek múltán a sokféle ipari 

kutató feladatok érlelték meg a választ, ezek az ismeretek együtt, komplex módon alkalmazhatók a 

kémiai technológiai kutatásokban és fejlesztésekben, kiegészítve gazdasági, környezeti, jogi és egyéb 

mérnöki ismeretekkel. Példaként azt szoktuk mondani, hogy a vegyészmérnök számára a kémiai 

technológia olyan, mint egy karácsonyfa, melyre díszként, kiegészítőként felkerülnek a korábban 

felsorolt kémiai, mérnöki, környezeti, jogi és gazdasági ismeretek. 
A szervetlen és szerves kémiai technológiák fogalomköre a kémiai technológiák részhalmaza.  

A kémiai technológia a vegyipari termékek előállításával kapcsolatos reakciók vizsgálatával, 

gazdaságos ipari megvalósításával foglalkozó kémiai tudományág. Tárgyköréhez tartozik a gyártási 

helytől, az ipari fejlettségi színvonaltól, a termék minőségétől és mennyiségétől függő optimális 

nyersanyagok kiválasztása, a termékhez vezető kémiai reakciók főbb jellemzőinek (hőmérséklet, 

nyomás, tartózkodási idő) megállapítása. A vegyipari gyakorlat tudománya; az eljárástan, a művelettan 

és a vegyipari géptan eredményeit is figyelembe véve elemzi az egyes eljárások kialakulását és 

fejlődési irányait. 

A kémiai technológiák fogalomköre tágabb, mint a vegyipari technológiáké, hiszen a többi 

iparágban nagyon sok kémiai technológiai lépést, eljárást, műveletet alkalmaznak. A kémiai 

technológiák csoportosítása többféle szempont szerint történhet. Kiindulhatunk a nyersanyagoktól (pl. 

a vegyipar alapanyagainak, közbülső termékeinek előállítása), a módszerekből (vegyipari 

alapfolyamatok, eljárások) és a végtermékek szerinti csoportosításból (nitrogénipar, alumínium ipar 

stb.). A szerves vegyiparhoz kapcsolódnak egyéb iparágak is (pl. gyógyszeripar, élelmiszeripar), de 

ezek abból a szempontból, hogy az alapanyagtól a végtermékig tartó gyártástechnológiai úton a kémiai 

átalakulások, vagy a fizikai változások a dominánsak, nagyon eltérőek. Mindezek, valamint a 

terjedelmi korlátok miatt jelen munkában csak egy szubjektív alapon történő, példálózó jellegű 

megközelítést választhatunk.  

1.1. A technológia fogalma és tárgya, jellemzői 

Az ipari technológia fogalmának eredete és tartalma 

A technológia fogalmát nehéz röviden és egyértelműen definiálni. A kifejezés a technika
1
 és a logos

2
 

görög (τεχνολογια) szavak összevonásából származik. A tágabb értelmű technológia fogalma az 

anyagi javak előállításával foglalkozó szakemberek számára: eszközök, módszerek, eljárások szerves 

összessége, amelyek segítségével tudatos átalakítások révén nyers-,
3

 és alapanyagokból
4
 

(segédanyagokból) energiaráfordítással, tényleges szükségletek kielégítésére alkalmas ipari termék 

vagy energia állítható elő.  

 

 

                                                      
1
technika:  tágabb értelemben: bármely emberi tevékenységhez tartozó eszközök, eljárások, műfogások 

összessége, 

szűkebb értelemben: a termelőmunka eszközeinek és módszereinek összessége. 
2
 logos:  gondolat, ész, tudomány. 

3
 nyersanyagok: a természetben előforduló és termelés céljára hasznosítható természeti erőforrások 

4
 alapanyagok: gyártási eljárások kiindulási anyagai, amelyek lehetnek más folyamatok végtermékei. 
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Know-how 

A technológia, arra vonatkozó gyakorlati tudás, hogy mit, hogyan kell elkészíteni, elvégezni. Ez 

termékekben, valamint eljárási hardverek és szoftverek formájában ölt testet. A technológiának, mint 

ismeret- vagy tudásbázisnak legfontosabb része a know-how („tudni azt, hogyan‖), amely azoknak az 

ismereteknek, gyártási eljárásoknak pontos, reprodukcióra képes leírása, amelyek valamilyen műszaki 

problémának korszerű megoldását adják. Ezáltal jelentős anyagi értéket képviselnek és áruként 

adhatók-vehetők. 

A know-how, innovációk eredményeként létrejött szellemi, nem megfogható (intangibilis) vagyon, 

vagyoni értékű jog, amely az alkalmazó vállalatok egyik legfontosabb erőforrása. Védelméhez 

mindenkor komoly érdeke fűződik a jogtulajdonosnak. Innen a technológiai ismeretek, információk 

bizalmas, védett jellege, szemben az általános, már közismertnek vagy általánosnak (generikus) 

számító, egyéb műszaki közismeretekkel. 

High-tech 

Technológiai értelemben a legkorszerűbb tudományos és műszaki elveket és megoldásokat alkalmazó 

gyártási eljárás. Ezen ismereteknek különösen nagy a jelentősége a korszerű környezetkímélő 

eljárások és technológiák megvalósításában. 

A szakirodalom a technológiákat sokféleképpen osztályozza. A leggyakrabban alkalmazott 

besorolások: szakmai tartalom, és/vagy a termék lényegéhez való kapcsolódásuk szorossága szerint 

tesz különbséget a technológiák között.  

A megvalósítás során az átalakítás és/vagy a gyártott termék jellege egyúttal a technológia 

csoportosítására is utal. Például, ha technológiában dominál a kémiai átalakítás, akkor vegyipari vagy 

kémiai technológia, ha pl. a termék élelmiszer, akkor élelmiszeripari technológia, ha elektromos áram, 

akkor a villamosenergia-ipari technológia a fogalom. 

A technológia, mint tudomány  

A technológia az alkalmazott interdiszciplináris tudományok közé sorolandó. Hagyományos 

értelmezés szerint az ipari technológia abban különbözik a természettudománytól, hogy az ipari 

termelésben piacképes terméket, környezetkímélő módon kell előállítani. A piaci termék gyártásánál a 

költség és a minőség a két legfontosabb vezérlő tényező, ellentétben az alapkutatatás orientáltságú 

természettudományokkal, amelyeknél a tudományos eredmény az elsődleges cél. [Az alapkutatások 

költségeit a jól működő társadalom előbb megelőlegezi, majd azok alkalmazása után a megvalósítás 

hasznát rövidebb hosszabb időelteltével lefölözi].  

A modern felfogás szerint nem kell elhatárolni a két tudományágat, mivel az utóbbi években az 

alkalmazott természettudományok és a modern technológia (high-tech) számos területen hihetetlenül 

gyorsan és majdnem teljesen összefonódva fejlődnek. 

 

 

A technológia alaptörvényei 

A technológiai életciklus törvénye 

Miként minden terméknek, úgy minden technológiai eljárásnak is megvan a maga jellegzetes 

életciklusa. A technológiai „életciklus S-görbe‖, négy jellegzetes szakaszra bontható. 
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1. szakasz: a teljesítőképesség lassan növekszik, 

mert a fejlesztők járatlan úton járnak. 

2. szakasz: a teljesítőképesség gyorsan javul, mert 

már „kritikus tömegű‖ tudás gyűlt össze. 

3. szakasz: a technológiai fejlődésnek lassulásával 

a gyorsaságnál fontosabbá válnak a költségek. 

4. szakasz: egyre kevesebb lehetőség nyílik 

radikálisan új termék kifejlesztésére, mert a 

technológia megközelíti a teljesítőképességének 

fizikai korlátait. 

  

1.1. ábra: A technológiai életciklus különböző szakaszai szoros okozati összefüggésben állnak a 

következő törvényekkel. 

A költségparaméter és csökkenésének törvénye 

Az ipari technológiáknak a gyakorlati tapasztalatok által bizonyított fejlődési törvényszerűsége, hogy 

az életciklus során a technológiai eljárások fejlesztésének és fejlődésének eredményeként a termelés 

önköltsége tendenciaszerűen csökken, úgy hogy tartósan egy minimumhoz közeledik. Függvény 

formában kifejezve (1.2. ábra) 

 

1.2. ábra: A költségparaméter csökkenése 

 
cbeaY   (1.1) 

ahol: 

Y = átlagár az idő [év] függvényében;   a= Y értéke az aszimptotikus minimumnál; 

 = az idő [év]; b = pozitív konstans; c = negatív konstans; e = természetes alapú logaritmus 

alapja 

Minden technológiai eljárásnak megvan egy előállítási költség minimuma és egy elviselhető 

költségmaximuma. Ezt a maximumot a termék mindenkori irányadó világpiaci ára határozza meg. 

Normális körülmények között, nem tekinthető alkalmazhatónak az olyan ipari eljárás, amely bár 

műszaki és környezeti szempontból kifogástalan terméket ad, de az előállítás összköltsége tartósan az 

eladási ár felett van. [Rendkívüli körülmények átmenetileg felülírhatják ezt a szabályt.] 

1.2. A léptékhatás. Ipari termelőegységek felépítése, folyamatábrák, mérlegek 

Minden technológiai eljárás az első kísérlettől a megvalósításig, egy fejlődési pályát fut be. A kívánt 

mennyiségű és minőségű termék előállítását teljesíteni képes üzemi eljáráshoz csak többlépcsős, 

tudatos fejlesztő munka eredményeként lehet eljutni. Ennek fő állomásai (un. kulcs lépcsők): 

laboratóriumi kísérlet  kísérleti üzem  próbaüzem  nagyüzem. A technológiai berendezések 

fizikai méreteinek változtatása (növelése/csökkentése), bizonyos határon túl, jelentős minőségi 
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változásokkal jár. Ennek közérthető oka, hogy a térfogat a harmadik hatvány szerint, míg a felület a 

második hatvány szerint változik. 

Az optimális gyártási méret 

Az optimális méret vagy (gyártási kapacitás) az a méret, amely a fennálló műszaki gazdasági 

körülmények között leggazdaságosabban képes a terméket tartósan előállítani. 

Méretnövelési (Scale up) faktor  

A léptékhatás vagy méretváltoztatási tényező (scale up factor) jellemző érvényesülési területe, a 

technológiai méretnövelés következtében bekövetkező fajlagos beruházási költségváltozás.  

Az összefüggés egyszerűsített formája: 

 

x

K

K

B

B










1

2

1

2

   

(1.2) 

ahol: 

B1 és B2: a kisebb, illetve a nagyobb üzem beruházási költsége (pl. Ft), 

K1 és K2: a kisebb, illetve a nagyobb üzem kapacitása azonos mértékegységben (pl. Kt/év; t/d, 

stb.) 

x: tapasztalati együttható, értéke 0,6-0,9 között változik 

Az ipari termelőegységek felépítése 

Minden ipari üzem olyan rendszer, amely négyféle alapvető elemtípusból építhető fel. Az elemtípusok 

is funkciójuk és alkalmazásuk szerint két főcsoportba rendszerezhetők: 

 

I. A technológiai folyamatokban felhasználásra kerülő anyagok fizikai és kémiai átalakítását végző 

termelő vagy műveleti egységek: 

 

Allaktorok: a fizikai átalakításokat végző készülékek. (talajmarók, jövesztők, aprítógépek, 

szárítók, bepárlók, hűtők, desztillálók, mechanikai megmunkálásra szolgáló gépcsaládok) 

 

Reaktorok: a kémiai átalakításokat végző készülékek. (kohók, kémiai reaktorok, elektrolizáló 

kádak, hulladékégetők, kazánok… stb.) 

 

II. A technológiai folyamatokban a gyártás logisztikai kiszolgálását végző eszközök és berendezések: 

 

Szállítóeszközök: pályához kötött és pályához nem kötött anyag és energiamozgató 

berendezések (csőhálózatok, járművek, konvejorok, szállítószalagok, kompresszorok, 

ventillátorok, szivattyúk… stb.) 

 

Tároló berendezések: a kiindulási, félkész- és végtermékek tárolására szolgáló eszközök. 

(tartályparkok, raktárak és berendezéseik, lerakók, hányók… stb.) 

 

III. A termelést kiszolgáló infrastrukturális alapszolgáltatások 

 

A négy legfontosabb alapszolgáltatás: 

− víz (ivó-, technológiai- és hűtővíz),  

− levegő (műszer és kompresszor),  

− energiaszolgáltatás (gőz, villamos áram, földgáz fűtőolaj),  

− informatikai infrastruktúra. 
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A folyamatábrák 

Az alapanyagtól a végtermékig tartó gyártás/termelés folyamatát egyezményes, szabványosított 

jelképekkel és jelölésekkel lehet szimbolizálni. A technológiai folyamatok ezen rajzos formáját 

folyamatábrának nevezik. A folyamatábrák az adott gyártási eljárásban szereplő műveletek és 

folyamatok egymásutánját, egymáshoz való kapcsolódását szemléltetik.  

A műszaki gyakorlat megkülönbözteti az elvi-, és a technológiai folyamatábrázolást. A 

folyamatábra lehet: vázlatos (az eljárásnak csak a jellemző mozzanatait szimbolizálja) és részletes 

(technológiai folyamatábra). 

Az elvi folyamatábra (vázlat) 

Az elvi folyamatábrán az egyes műveletek sematikus (black box) (1.3. ábra), vagy egyezményes 

jelekkel kerülnek ábrázolásra, tekintet nélkül a technológiai folyamatban alkalmazott eszközök és 

berendezések típusára, alakjára, nagyságára, számára. Kiegészítő információként feltüntetésre 

kerül(het) a műveletek megnevezése, valamint az anyag és energia input-output lista. Ezen elvi 

vázlatok a legszűkszavúbb, csak a technológiai folyamat alapszintű megértéséhez szükséges minimális 

közlést tartalmazzák. A folyamatok az elvi folyamatábrán balról jobbra felépítve kerülnek ábrázolásra. 

Az átalakulásban, feldolgozásban lévő anyag útját, az egységeket összekötő vastag vonalak 

reprezentálják. Az áramlás irányát a vonalakra rajzolt nyilak jelzik. 

 

 

 

 

 

1.3. ábra: Technológiai folyamatábrák 

A részletes technológiai folyamatábra 

Tartalmazza az alkalmazott gépeket és készülékeket, - szofisztikáltabb formában - akár lépték és 

szinthelyesen. Feltüntetésre kerül a műveleti egységek egymáshoz való kapcsolódási rendszere, az 

egységekbe be és kilépő valamennyi anyag, valamint a legfontosabb műszaki és mennyiségi adatok.  

A folyamatábra tartalmazza a főfolyamatot, továbbá az érthetőséghez szükséges 

mellékfolyamat(ok) kapcsolását. Párhuzamos berendezések a példányszám jelölésével, de csak 

egyszeresen kerülnek feltüntetésre.  

A technológiai folyamatábra információt tartalmaz: 

− kvantitatívan, az alapanyagok, közbenső termékek, segédanyagok minőségéről és 

mennyiségéről, azaz a technológiai folyamat teljes anyagforgalmáról, 

− továbbá az alapanyagok, közbenső termékek, segédanyagok fizikai és termodinamikai 

állapotáról, amely egyben magában foglalja a technológiai folyamat energiaforgalmát, 

− az egyes műveleti folyamatok, fázisok sorrendjéről, továbbá a fő és mellékfolyamatok 

kapcsolatáról, 

− az alkalmazott gépek és készülékek típusáról, számáról, fontosabb műszaki paramétereiről. 

A technológiai folyamatábra a legszorosabb kapcsolatban van a folyamatok anyag-, és 

energiaforgalmával, ezért az egyes eljárásokra jellemzően specifikus ismereteket hordoz. 
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A technológiai mérlegek 

Az anyag- és energiamérlegek mind a termelés hatékonysága, mind a környezetbe kibocsátott káros 

anyagok számbavétele szempontjából kiemelkedő fontosságúak. A technológiai folyamatábrák által 

jól reprezentálható a gyártási folyamat egyes, elkülönülő egységeihez tartozó input-output anyag-, 

energia-, mennyiségek vagy (folytonos üzemű egységeknél) áramok.  

A tömeg és energia (hő) megmaradási tételek érvényessége alapján a be-, és kilépő anyag-, 

energia mennyiségek (áramok) mérlegszerű összevetése fontos mérnöki információk levonására ad 

lehetőséget. A vizsgálat tárgyát képező technológiára több szempont szerint készíthetünk tömeg 

és/vagy energia mérlegeket. Az anyagmérleg egy lehetséges formája az anyagforgalmi diagramok 

matematikai modellje: az Input-output Mátrix.  Az érvényességi kör alapján elkészíthető: 

− a gyártó technológia egy kiválasztott egységre: 

 

1.4. ábra: Anyagmérleg egy egységre 

− a gyártó technológia több kiválasztott egységére (akár a teljes folyamatra is) 

 

1.5. ábra: Anyagmérleg több egységre 

A mérlegek megjelenítésének szempontjából három jellegzetes főtípust különböztetünk meg: 

− táblázatos forma  

− táblázat és folyamatábra kombinációja (1.4. ábra; 1.5. ábra) 

− Sankey-diagram (1.6. ábra) 

Léteznek speciális megjelenítési formák az anyag-, és energiaáramok megjelenítésre, ilyen a Sankey-

diagram, amely egy un. nyílfolyammal reprezentálja az áramokat. A nyíltörzsek szélessége arányos az 

árammal. A nyílfolyam egyes elágazásai jól láthatóan mutatják be az  elváló, illetve az egyesülő 

áramokat. Az anyag-, és energiamegmaradás azonosságainak megfelelően a nyilak kezdeti 

szélességének összege megegyezik a végső nyilak szélességének összegével. 
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Abe = a1ki + a2ki + a3ki 

 

1.6. ábra: Shankey-diagram 

Mérleg összefüggések 

I. A technológiai rendszerek egészére, bármely elemére és alrendszerére felírható 

általánosított tömegmérleg, amely szakaszos-üzemű egységeknél a kezdeti- és 

végállapotok tömegeire, állandósult állapotú folyamatos egységeknél tömegáramokra 

vonatkozik: 

 




n

l

m

j

k

i l
H

j
T

i
A

111  (1.3) 

  A (alapanyag)   = T (termék)  + H (hulladék) 
A képletben az i,j,l indexek a kiindulási, a termék és a hulladék komponenseire utalnak. 

Az indexek megkülönböztetésére csak több műveleti egység esetén van szükség. 

 
II. Reális (különösen vegyipari) rendszerekben a belépő és a távozó bruttó anyagáramok 

(komponensáramok) mérésére van a leggyakrabban mód.  Ezért a mérlegek készítésénél a 

komponensáramokat a megfelelő bruttó áramok, és a tömegkoncentrációk ismeretében 

számolhatjuk. Például: 
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 Ai = ∑ ai * xi, (1.4) 

ahol: xi a kiindulási anyag i.-ik komponensének a tömegtörtje. [kg/o. x  mol/kg = 

mol/o] 
 

III. A technológiai folyamatok elemzésével megoldható a "tisztább technológiára" való átállás 

értékelése az input és output és belső újrahasznosítási hányadot tartalmazó anyagmérleg 

alapján.  

1.3. A technológiai folyamatok hatékonyságnak mérőszámai 

A terméket gyártó/előállító technológiai folyamatok hatékonyságának megállapítására (nem csak 

gazdaságossági megfontolásokból) használatos több mérőszám közül kettőt kiemelünk: 

 

− Kitermelés,  

− Konverzió 

Kitermelés (Yield) 

A kitermelés (szinonim fogalmak: hozam, kihozatal): százalékban fejezi ki azt, hogy a gyártott termék 

[P= product] mennyisége hányad része a gyártásba bevitt nyersanyagból [R= raw material], 

elméletileg előállítható mennyiségnek. Amennyiben a kiindulási anyag(ok) csak részben alakulnak át a 

gyártási folyamat során, és azok a termék(ek)től elválasztva újra felhasználhatók, úgy a termelés 

számításánál a folyamatba bevitt kiindulási anyag és az át nem alakult [r = return] és elválasztott 

kiindulási anyag mennyiségének különbségét kell alapul venni. 

 

1.7. ábra: Kitermelés számítása 

Konverzió 

A konverzió (szinonim fogalma: átalakulás): százalékban kifejezi azt, hogy a technológiai 

folyamatban egyszeri áthaladás során, a bevezetett anyag [R] hányadrésze alakul át bármilyen más 

anyaggá vagy anyagokká [P]. A konverzió jelentheti az összes vagy csak a hasznos konverziót. 

 

1.8. ábra: Konverzió számítása 
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1.4. Az ipari technológiák és a fenntartható fejlődés  

[„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely biztosítani tudja a jelen szükségleteinek kielégítését 

anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére. A 

fogalom a fenntartható gazdasági, ökológiai és társadalmi fejlődést egységben értelmezi.” 

(Our Common Future, 1987) 

„A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai 

eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a 

fejlődés, pedig azt, hogy jobbak.” 

(Herman E. Daly)] 

 
A XXI. század társadalmainak és ezen belül az ipari technológiáknak a legnagyobb kihívást, a 

környezetvédelmi problémák mellett, az alapanyagok és az energiahordozók általában a természeti 

erőforrások véges rendelkezésre állása jelenti. Ma már senki számára nem lehet kétséges, hogy az ipari 

termelés jövője csak a fenntartható fejlődés keretei között képzelhető el. Az elvárásokhoz igazodó, 

korszerű technológiák stratégiájának kulcseleme, a tevékenységéből származó környezeti káros 

hatások minimalizálása. Ez nemcsak betáplálási oldal veszteségeinek minimalizálását, hanem a 

termékfelhasználás és az elhasználódott, tovább nem használt termékek újrahasznosításának vagy 

megsemmisítésének átgondolását is jelenti. 

A működő és megvalósítandó ipari technológiák korszerű, környezetcentrikus értékelésénél és 

minősítésénél egy dinamikus, többes szempontrendszert kell követni. Eszerint az egyes technológiai 

eljárásokban felhasználásra kerülő, megújuló-, vagy korlátosan megújuló energia és alapanyag 

erőforrások használata, mennyiben felel meg a fenntartható fejlődés azon követelményeinek, hogy: 

− a megújuló természeti erőforrások felhasználásának mértéke kisebb vagy megegyező legyen a 

természetes vagy irányított regenerálódó (megújuló) képességük mértékével;  

− a kimerülő erőforrások ésszerű felhasználási üteme, ne haladja meg a megújulókkal való 

helyettesíthetőségnek a lehetőségét, (ezt a mindenkori technológiai haladás határozza meg); 

− a hulladékok keletkezésének mértéke/üteme kisebb vagy megegyező legyen a környezet 

szennyezés befogadó képességének mértékével, amit a mindenkori környezet asszimilációs 

kapacitása határoz meg. 

A környezeti megfelelés szempontból általános érvényű számszerűsítés nélkül az alábbi kritérium 

listát kell folyamatosan szem előtt tartani: 

− a technológiai folyamatból emisszió
5
 révén ne kerüljön ki olyan por, füst, köd vagy véggáz 

szennyezés (v. gáznemű gyártási melléktermékek), amely által létrejött imisszió
6
 káros a 

bioszférára, 

− a tüzelőberendezések minél jobban közelítsék meg a tökéletes elégetést, a kibocsátott 

égéstermékek ne tartalmazzanak kormot, pernyét, és csak minimális CO, SO2 és NOx-t. 

− ne bocsássanak ki olyan szennyvizeket vagy folyékony melléktermékeket, hulladék anyagokat, 

melyek biológiai úton nem vagy csak rendkívül nehezen bonthatóak le, 

− az eljárások szilárd melléktermékei (salak, meddő, kőzet, termelésközi hulladék, stb.) 

lehetőség szerint teljes körűen tovább feldolgozásra, hasznosításra kerüljenek. 

A szennyezés csökkentésének elvi és technológiai lehetőségei. 

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) 

Az Európai Unió környezeti szabályozásának igen fontos eleme az ún. IPPC irányelv (Integrated 

Pollution Prevention and Control = Integrált szennyezés megelőzés és ellenőrzés‖; 96/61/EC), amely a 

környezetnek, mint egységes egésznek a védelmét hivatott biztosítani.  

                                                      
5

 emisszió: Környezetvédelemben emissziónak nevezzük: az időegység alatt történő szennyező anyag 

kibocsátást [tömeg/időegység]   
6
 imisszió: Az ökoszisztémába bejutó emissziók hatására kialakult szennyezőanyag koncentrációt imissziónak 

nevezzük. [g/m
3
; ppm; ppb]. Az imisszió nem számítható az emissziók mechanikus összegzésével. 
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A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentésről szóló, 96/61/EK tanácsi irányelvet 

(IPPC1 irányelv) 1999. október 30-tól kellett az Európai Unió valamennyi tagországának, a nemzeti 

jogrendjébe kötelezően átültetnie. 

Best Available Techniques (BAT) 

A korábban – és nagyrészt még ma is – egységes, mindenkire vonatkozó határértékek 

meghatározásával történő szabályozást, bizonyos fokig felváltja az adott technológiák jellegének 

nagyobb mértékű figyelembevételével járó, ún. elérhető legjobb technikákon (Best Available 

Techniques = BAT) alapuló szabályozás. Definíciója az IPPC irányelv szerint a következő: 

 

A legjobb, elérhető technikán értendők azok a hatékony és fejlett eljárások, módszerek, amelyek 

lehetővé teszik a szennyezés kibocsátás elkerülését, illetve – amennyiben ez nem lehetséges – 

csökkentését, azaz végeredményben – a környezetet, mint egységes egészet érő – káros hatások 

csökkentését.  

A legjobb kifejezés a legmagasabb hatékonyságra utal, az elérhető pedig, azt jelenti, hogy az adott 

technológia iparilag bevezethető, tehát műszakilag és gazdaságilag egyaránt kivitelezhető.  

Ma azokat a technológiákat nevezhetjük tisztának, amelyek kielégítik a BAT kritériumokat. Az elmúlt 

évtizedekben szinte minden iparágban jelentős erőfeszítések történtek, új környezetbarát technológiák 

kifejlesztésére és bevezetésére. A kutatás-fejlesztési tevékenység soha nem tekinthető lezártnak, 

mindig újabb és újabb megoldások születnek. 

Az elfogadható BAT termelési technológiáknak, a minőségi és a gazdaságossági kritériumok mellett, 

egyidejűleg az egyre szigorúbb környezetvédelmi elvárásoknak is meg kell felelni.  

 

Egy adott létesítmény esetében a BAT nem szükségszerűen az alkalmazható legkorszerűbb, 

hanem gazdaságossági szempontból legésszerűbb, de ugyanakkor a környezet védelmét megfelelően 

magas szinten biztosító technikákat/technológiákat jelenti.  

 

Ezen meghatározás figyelembe veszi, hogy a környezet védelme érdekében tett intézkedések 

költségei ne legyenek irreálisan magasak. Ennek megfelelően, a BAT például javasolhat többféle 

technikát ugyanazon ágazat létesítményeire, a szennyező-anyag kibocsátás mérséklésére, amely 

ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérhető legjobb technológia. 

Amennyiben a BAT alkalmazása nem elégséges a környezetvédelmi célállapot és a szennyezettségi 

határértékek betartásához, és emiatt a nemzeti vagy a nemzetközi környezetvédelmi előírások 

sérülnének, a BAT-nál szigorúbb intézkedések is megkövetelhetőek. 

Ma már csak az a technológia kerülhet megvalósításra, amely teljesíteni képes a kor elvárásainak 

megfelelő környezeti kritériumokat.  

BAT Referencia Dokumentumok (BREF) 

BREF dokumentumok az elérhető legjobb technikákról szóló hiteles információk gyűjteménye. Nem 

céljuk az adott iparág 100%-os részletes feltárása, sokkal inkább egy olyan megbízható viszonyítási 

alap szolgáltatása, melynek alapján sikerrel és biztonsággal meghatározhatók a legjobb eljárások. A 

dokumentumok tartalmazzák azokat az eljárásokat, amelyeket elő lehet írni az engedélyben (pl. 

kapcsolódó eljárások), azonban nem tartalmazza az Irányelv mellékletében megadott eljárások 

területének leírását és a kifejezések jogi értelmezését.  

BREF dokumentumok felépítése  

− általános információ az adott iparágról,  

− az iparágban használt gyártási és kapcsolódó eljárások, 

− adatok a jelenlegi kibocsátásokról és felhasználásokról (nyersanyagok, energia és egyéb 

szolgáltatások), 

− az engedélyek előírásaiban BAT-ként alkalmazható kibocsátás-csökkentési és egyéb eljárások 

részletes leírása. Ez a leírás kiterjed az adott technológia segítségével elérhető kibocsátási 

szintek bemutatására, a felmerülő költségek elemzésére, valamint a kibocsátások környezeti 
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elemek közötti megoszlására, változására. Az elavultnak ítélt módszerek ismertetésére a 

BREF nem tér ki, 

− a BAT elve szerinti technológiák, kibocsátások és fogyasztási szintek nagy vonalakban történő 

meghatározása, illetve a kibocsátások és fogyasztási szintek BAT-on alapuló engedélyekben 

javasolható értékei. Ezek az értékek azonban csak viszonyítási alapként, illetve ajánlásként 

szerepelnek, mivel a BREF nem ír elő szabott értékeket.  

A BREF dokumentumok számításba veszik, továbbá adatokat közölnek az adott ipari tevékenységből 

származó, esetleges talaj-, illetve talajvízszennyezésekre, valamint ismertetik a megelőzés lehetséges 

módszereit is. Noha az ipari létesítmények helyszínét a tevékenység befejezése után "elfogadható 

állapotba kell visszaállítani". Az "elfogadható állapot" kifejezés nincs objektíven definiálva a BREF 

dokumentumokban, mivel országonként más és más az adott szennyező anyagokra vonatkozó 

határérték 

A tiszta technológiák 

A „tiszta technológia‖ rendkívül tág fogalom. Ennek megfelelően csak egyedileg értelmezhető, hogy 

mi a viszonyítási alap, mert minden egyes ágazatban, minden egyes technológiában más a referencia 

alapja. 

A csővégi tisztítás (End-of-pipe)  

A környezetvédelem jelenleg (előszeretettel) alkalmazott módszerei, a már megtermelt hulladékok és 

emissziók ártalmatlanítására koncentrálnak. A környezetkárosító kibocsátások csökkentésére az 

ún. ‖end-of-pipe‖ v. csővégi technológiák kerültek kifejlesztésre és alkalmazásra. Ebbe a körbe 

tartoznak a ma is elterjedten alkalmazott, szennyvíz- és levegőtisztítási megoldások. Ezek a 

technológiák sokszor a teljes gyártási folyamatnak csak egyes, a környezeti szempontból kritikus 

lépéseit érintik. Ugyanakkor tipikus gond, hogy amíg egyfajta szennyezést sikerül kiküszöbölni, 

helyette úja(bba)k keletkeznek, melyek adott esetben legalább akkora vagy nagyobb nehézséget 

okoznak, mint amelyet az eljárás révén elhárítottak (-és akkor még nem említettük a költségeket-). 

Gyakori példa, amikor a kis mennyiségű véggáz mosása eredményeként nagy mennyiségű veszélyes 

szennyvíz keletkezik. Ilyen és hasonló esetekben kérdéses, hogy az eredeti célkitűzés milyen 

hatékonysággal teljesült. A legtöbb esetben csak csővégi megoldásokkal nem lehet elérni a kitűzött 

célt, betartani a határértékeket. 

A tiszta és tisztább technológiák (Clean and cleaner technologies) 

Ma már egyértelműen elfogadottá vált az a szemlélet, amely szerint a környezetvédelem egyik 

legfontosabb alapelve a megelőzés. Az angol terminológiában gyakran hivatkoznak, hogy ‖the 

prevention is better and cheaper then cure‖ (a megelőzés jobb és olcsóbb, mint a kezelés). 

Ezt a célt szolgálják az ún. tiszta, vagy – ahogy elterjedten nevezik – tisztább, más szóhasználattal 

környezetbarát technológiák.   

A tisztább termelés nem egyszerűen a jelenséget kezeli, hanem megpróbál a probléma forrásához 

visszamenve megoldást találni, ezáltal lecsökkenteni a csővégi típusú kibocsátást.  

A tisztább termelés stratégiája 

A tisztább termelés stratégiája, hogy megakadályozza, de legalább is maximálisan csökkentse a 

környezetet szennyező anyagok keletkezését. Ennek érdekében a gyártási folyamatokat úgy kell 

kialakítani, hogy azok esetlegesen káros környezeti hatása a lehető legkisebb legyen. A tisztább 

termelés filozófiájának megvalósítása, egyben a technológiák hatékonyságának növelését jelenti, úgy, 

hogy eközben az ember és környezetének veszélyeztetettsége jelentősen csökken. 

E célok eléréséhez és/vagy kikényszerítéséhez megfelelően átfogó, ugyanakkor részletes, megelőző 

környezetvédelmi stratégiák folyamatos alkalmazására van szükség. A stratégiákban érvényesíteni 

szükséges: 

− folyamatok esetében a nyersanyagok hatékonyabb felhasználását, a veszélyes és mérgező 

anyagok kiváltását és az emissziók forrásuknál történő csökkentését, 

− termékek és szolgáltatások esetében a teljes életciklus során okozott környezetterhelés 

csökkentését, a nyersanyag kitermelésétől a végső ártalmatlanításig, 
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− szolgáltatások esetében a környezeti szempontok beépítését már a szolgáltatások tervezésébe 

és kivitelezésébe. 

A tisztább termelés megvalósítása természetesen többlet költségekkel jár. Elméletileg a többletkiadás 

megtérül(het) az egészségügyi társadalmi összköltségek, és a környezetvédelemmel kapcsolatos 

költségek csökkenése révén. Ezen megtakarítások azonban nem - (v. nem mindig) - az új technológiát 

bevezető gyártónál jelentkeznek. (Magyarázatul: nem lehet direkt módon kimutatni az egészségügyi 

kiadások elmaradását, valamint nem lehet nyereségként elfogadtatni, pl. az elmaradt bírságot.) 

A hulladékmentes technológiák (Zero waste)  

A tisztább termelés deklarált célja, hogy megakadályozza a környezetet szennyező anyagok 

keletkezését, azaz elősegítse a környezet károsításának megelőzését. 

A tisztább technológiák által elérhető legmagasabb szintű környezeti eredményt, a ma még 

idealisztikusnak tartott un. ZERO WASTE technológiák képviselik. A legkorszerűbbnek minősíthető 

környezetszemléletű tervezési filozófiák alapelve, a totális technológiacsere, azaz olyan eljárások 

kidolgozása, amelyek alkalmazásával a gyártásból káros kibocsátás nem történik. 

Ezen elvek maradéktalan gyakorlati megvalósításához szükséges elméleti tudás és technológiai 

eszközök a legtöbb esetben már rendelkezésre állnak. A széles körű megvalósulás és elterjedés útjában, 

szinte kizárólag gazdaságossági okok állnak.  

A globális gazdasági versenyben az Európai Uniónak, a Kiotói Jegyzőkönyvön alapuló 

87/2003/EK irányelve: Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 

rendszerének létrehozásáról (Emissions Trading Directives). A kibocsátás kereskedelem = szennyezés 

eladás, továbbá a hagyományos nyugat-kelet technológiatranszfer sem kényszeríti ki ma még kellően, 

a hulladékmentes technológiák mielőbbi gyors elterjedését.  

A legjelentősebb javulásra a CO, CO2 és a SO2, NOx emissziók területén lenne szükséges. E 

szükségletet indokolja az alábbi táblázat: 

1.1. táblázat: Különböző légszennyező anyagok eredete [%]* 

 
*Prof. Dr. LÁNG I.: Környezetvédelem - fenntartható fejlődés 

 

Ismert tény, hogy a legnagyobb tömegű veszélyes emissziót, a különböző oxidációs és/vagy 

redukciós folyamatok okozzák, amelyekben domináns a szénnek és a szénhidrogéneknek a 

felhasználása. A káros kibocsátások jelentős mérséklése érdekében a hidrogén bázisú technológiák 

mielőbbi elterjesztése elkerülhetetlen lesz. A hidrogén alapú technológiák elterjedése várható az 

energetikában, tüzeléstechnikában, a belsőégésű motorok hajtóanyagainál, és a jelentősen szennyező 

nagyüzemi technológiákban, mint pl. a vas és acélgyártás. 

Környezettechnológiai variánsok beruházási és üzemeltetési költségeinek viszonya 

Az egyes környezettechnológiai variánsok beruházási és üzemeltetési költségei jelentősen eltérnek. 

Ennek becsült arányait mutatja be az alábbi ábra. 
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H. Kaiser Unternehmensberatung. In.: Umweltmagazin, Mai 1996. s. 60. 

1.9. ábra: Relatív környezettechnológiai költségek 

1.5. A szervetlen vegyipar hazai és nemzetközi adatai 

A szervetlen vegyipar fontosabb ágazatai a következők: 

− Szilikát és építőanyag ágazat ( mész, gipsz, cement, üveggyártás) 

− Nitrogénipari ágazat ( ammónia, salétromsav, ammónium nitrát és szulfát, karbamid)  

− Kénipari ágazat (kénsav és származékai: H2SO4, H3PO4, Al-szulfát ) 

− Műtrágyagyártási ágazat   

− Kősó- alkáliipari ágazat (Kősó termékek: nátriumhidroxid, klór, hidrogén, sósav) 

− Vas- és acélgyártási, alumíniumgyártási ágazat 

− Korrózióvédelmi ágazat  

− Egyéb ágazatok ( titándioxid, káliumhidroxid, korom) 

− Ipari gázokelőállításának ágazatai ( nitrogén, oxigén, széndioxid, szintézis gázok) 

 
A szervetlen vegyipar jellemzője, hogy a nyersanyagforráshoz jobban kötődik mint a szerves 

vegyipar. Nyersanyagai főként  ásványi anyagok (kén, foszfor, apatit, kősó, kálisó, szóda...),  levegő 

(nitrogén, oxigén, nemes gázok), szerves üledékek (guano). 

Az EU a vegyipari termékek világforgalmából 2003-ban 27%-kal részesedett, míg az USA-é 25%, 

Ázsiáé pedig 24%. Az európai vegyiparban (a szűkebben értelmezett vegyipar, olajipar és gumigyártás 

nélkül) 2004-ben több mint 1,6 millió ember dolgozott (s további, körülbelül 3 millió munkahely volt 

vele közvetlen kapcsolatban) közel 30000 cégnél. Ezek döntő többsége (mintegy 98%-a) kis- és 

közepes méretű vállalkozás. A maradék 2%-ot viszont a világ legnagyobb vállalatai alkotják: a tíz 

legnagyobb vegyipari cég közül hatnak Európában van a székhelye. Az európai vegyipar fejlődése a 

huszadik század második felében hatalmas ütemű volt: 1930-ban még évente alig 1millió tonna vegyi 

anyagot gyártottak, mára ez a szám 400 millió tonna. Az Unió piacán 100000 különböző anyagot 

regisztráltak, ezek közül 10000 terméket egyenként évi 10 tonnánál nagyobb volumenben állítanak 

elő; további 20000 anyagból évente 1 és 10 t közötti mennyiséget gyártanak. A világ vegyianyag-

gyártásának értéke 2003-ban meghaladta az 1500 milliárd eurót. Az EU vegyiparában 

foglalkoztatottak száma azonban immár 15 éve folyamatosan csökken, ami egyértelmű válaszreakció 

arra a tényre, hogy versenyképessége folyamatosan romlik. Az EU feldolgozóipari kereskedelmi 

többletének kb. 45%-a a vegyipari termékekből származik.  

Az Európai Unió 1998-ban döntött a vegyi anyagok szabályozásának reformjáról (REACH 

(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). A REACH eredeti változata szerint a 

vegyipari cégeknek minden, általuk egy tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott, felhasznált vagy 

importált anyag egészségügyi és környezeti hatásait meg kell vizsgálniuk. Ez körülbelül 30000 vegyi 

anyagot jelent. A legutóbbi REACH előterjesztés szerint viszont csak a 10 tonnánál nagyobb 

mennyiségben gyártott, felhasznált vagy importált anyagokra vonatkozna a szigorú szabályozás (ami 
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már csak 10.000 vegyi anyagot érintene), 1 és 10 tonna között csak egyszerűsített nyilvántartás 

létezne; sőt, a polimerek (mint például a PVC) kikerülnének a rendelet hatóköréből. A következő 

táblázat az EU egyes tagállamainak vegyipari termelését mutatja milliárd euróban 1998-2003 között. 

1.2. táblázat: A vegyipari termelés egyes európai országokban* (milliárd euró) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Németország  116 807  121 394  135 041  133 887  132 495  136 428 

Franciaország  70 481  73 341  82 160  85 105  84 729  86 700 

Olaszország  55 799  57 008  62 460  63 892  64 992  65 769 

Nagy-Britannia  45 758  49 072  55 077  54 971  53 334  48 408 

…       

Dánia  5 560  6 120  6 737  7 374  8 122  8 112 

Finnország  4 363  4 694  5 646  5 446  5 404  5 700 

Ausztria  4 536  4 813  5 459  5 311  5 563  5 531 

Portugália  3 715  3 519  4 060  4 224  4 348  4 422 

Görögország  2 265  2 442  2 432  2 481  2 589  2 695 

EU  416 793  439 340  500 813  518 754  526 420  533 551 

Lengyelország  5 694  5 591  6 802  7 673  7 785  7 835 

Magyarország  2 175  2 209  2 847  2 988  3 256  3 426 

Csehország  2 474  2 500  3 123  3 265  3 251  3 190 

*Forrás: CEFIC 

 

A következő négy ábra a világ vegyipara néhány fontos alapanyagának termelési értékeit mutatja be 

2002-2004 években.  

 

1.10. ábra: Kéntermelés 2003 
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1.11. ábra: Kősótermelés 2002 

 

1.12. ábra: Foszfáttermelés 2004 
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1.13. ábra: Kálisó termelés 2003 

A magyarországi vegyipari termelésnek több mint fele az EU-ba irányul. Az EU-n belül a legfőbb 

célország Németország, de a vegyipari vállalkozások jelentős kivitelt bonyolítanak le Ausztriába és a 

déleurópai (olasz, spanyol, és francia) piacokra is. 2004-ben a tágabb értelemben vett vegyipar 

termelésének közel 30%-át a kőolaj-feldolgozás és a kokszgyártás, 16%-át a gyógyszeripar, illetve a 

petrolkémiai ipar (műanyag alapanyaggyártás), 14%-át pedig a műanyag késztermékek gyártása adja. 

A további fontos hazai vegyipari termékek közé a műtrágyák, a növényvédő szerek, a gumitermékek, a 

festékek, a vegyi szálak, az ipari gázok és az egyéb vegyi áruk tartoznak. Magyarországon a korábbi öt 

finomítóból jelenleg csak kettő működik, a MOL az alacsony kapacitású kis finomítókat bezárta, 

illetve átalakította. A Dunai finomító (Szászhalombatta) nemzetközi léptékkel nézve közepes méretű, 

ám igen hatékony és magas komlexitású finomítónak számít. Magyarországon az évi kb. 5 millió 

tonna feldolgozott kőolaj mintegy 15%-a származik hazai termelésből. A többi döntően 

Oroszországból a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkezik. A hazai kőolajtermék árak a térség 

keresleti-kínálati viszonyaihoz (a mediterrán és nyugateurópai jegyzési árakhoz) igazodnak. A MOL 

jelentős mennyiségben termel petrolkémiai alapanyagokat (vegyipari benzint, vegyipari gázolajat, 

propilént, benzolt és egyéb aromásokat), sőt néhány készterméket (pl. polisztirolt) is. 

A magyar petrolkémiai ipart lényegében három nagyvállalat, a MOL, a TVK és a BorsodChem 

alkotja. A három cég szoros technológiai és üzleti kapcsolatban áll egymással. Együttesen a magyar 

vegyipar termelési értékének mintegy 50%-át, a hazai GDP-nek pedig mintegy 10%- át állítják elő. A 

hazai legnagyobb petrolkémiai cég – árbevétel alapján – a TVK. A petrolkémia legfontosabb 

alapanyaga az etilén. Magyarországon a TVK működteti az egyetlen etilénkrakkolót, melynek 

kapacitása évi 360 kt. A TVK 2002-ben indította el az elmúlt tíz év legnagyobb petrolkémiai 

beruházását, a Petrolkémiai Fejlesztési Projektet, melynek révén etiléngyártó kapacitása elérte az évi 

620 kt-t. Ma Európában egy olefingyár (etilén krakkoló) versenyképességének egyik kritériuma, hogy 

éves termelési kapacitása legalább 500 kt legyen. A TVK olefingyára a fejlesztést követően kielégíti 

ezt a kritériumot. Árbevételét tekintve Magyarország második legnagyobb petrolkémiai vállalata a 

BorsodChem, amely a TVK-tól vásárolt etilénből állít elő PVC-t. Ezen felül a BorsodChem magasabb 

hozzáadott értékű izocianát termékeket, MDI-t és TDI-t is gyárt, amelyek piacán jelentős szereplőnek 

számít Európában. Az MDI és a TDI az egyre szélesebb körben elterjedő műanyag, a poliuretánok 

alapanyaga. 

A rendszerváltás előtt az egy hektár termőterületre jutó műtrágyafelhasználás megközelítette az 

akkori Európai Közösség tagországainak színvonalát. A 90-es években azonban a műtrágya 

felhasználás jelentősen lecsökkent. A műtrágyagyárak egy részét bezárták. Leállították gazdaságtalan, 

vagy kevéssé gazdaságos termelőegységeiket, jelentősen csökkentették a létszámot és a korábbinál 

rugalmasabb, a szezonális piaci igényekhez jobban alkalmazkodó termelésszerkezetet és kapacitásokat 

alakítottak ki. 1993-tól újra emelkedni kezdett a hazai műtrágya-felhasználás és mára a piaci helyzet 



1. Bevezetés a kémai technológiába  21 

© Pátzay György, BME  www.tankonyvtar.hu 

stabilizálódott. A szektor legjelentősebb szereplője a Nitrogénművek Rt., amely a hazai igények 

kielégítésén túl termelésének közel 20%-át exportálja.  

A hazai vegyipar fontosabb bázisai, üzemei a következők. Nitrogénipar: Pét, Nitrogénművek Rt., 

itt teljes a vertikum (pétisó, ammónium-nitrát, NPK- műtrágya), Berhida – NPK-műtrágya. 

Kénsavgyártás: Szolnok, Tiszamenti Vegyiművek Rt.; Budapesti Vegyiművek Rt.– elemi kénből; 

Nagybánya – piritből. Foszforsav gyártás: Szolnok, Tiszamenti Vegyiművek Rt. (+foszforsav-gyártás). 

Alkáli-kősóipar: Kazincbarcika, BC Rt.: klór, marónátron, PVC  
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2. A KATALÍZIS SZEREPE A KÉMIAI TECHNOLÓGIÁKBAN 

A fejezet a vegyiparban használatos katalitikus (homogén és heterogén) eljárások elméleti és 

gyakorlati vonatkozásait tárgyalja. Az általános elméleti bevezető után a homogén és a heterogén 

katalízisre vonatkozó ismereteket foglaljuk össze. [1-8.] 

Katalízis jelentősége 

Katalitikus eljárásokkal állítják elő a vegyipari termékek több, mint 80%-át. A katalizátorok eladása a 

világon: 14x10
9 
USD évente (2005). A katalitikus eljárással előállított termékek értéke általában 500-

1000-szerese a katalizátor költségének. A világon katalitikus eljárásokkal előállított vegyitermékek 

értéke évente 4.10
12 

USD körüli. (trillió) 

Innováció területén: a termékekkel kapcsolatos vegyipari újdonságok 60%-a katalitikus jellegű, az 

új vegyipari eljárások 90%-a katalitikus technológia. 

Katalízis rövid történeti áttekintése 

XIX. század elején sok más jelentős fizikai és kémiai felfedezés mellett megfigyelték, hogy bizonyos 

anyagok nyomnyi mennyiségben  is meggyorsítják a kémiai átalakulásokat és közben változatlanul 

megmaradnak a reakcióelegyben. Faraday bemutatta, hogy a platinaszivacs fenntartja az etanolgőz 

oxidációját és fehérizzásban marad. Döbereiner felfedezte, hogy a platina előidézheti a hidrogén 

oxidációját. 1831-ben Phillips szabadalmaztatta a platinát kéndioxid oxidációjára, ami később a 

kénsavgyártás alapja lett. A jelenség első tudományos magyarázatát Berzelius adta meg 1839-ben: ―ezt 

az anyagok katalitikus erejének fogom nevezni..... A katalitikus erő ténylegesen azt jelenti, hogy az 

anyagok puszta jelenlétük, és nem saját affinitásuk következtében képesek az adott hőmérsékleten 

szunnyadó affinitásokat feléleszteni.‖ Ez a manapság cirkalmasnak tetsző definíció megfelel a 

korszerű katalízis felfogásnak. 

  Fontosabb időpontok: 

 sósav oxidáció, Deacon process 1860 

 kéndioxid oxidáció 1875 

 ammónia oxidáció 1902 

 ammónia szintézis 1905-1912 

 metanol szintézis 1923 

 krakkolás, reformálás 1930-1950 

 Ziegler-Natta etilén polimerizálás 1940- 

 homogén fémkomplex katalízis ipari alkalmazása, 

 Wacker szintézis, ecetsav előállítás 1950- 

 gépkocsi kipufogó katalizátorok 1970- 

 zeolitok alkalmazása 1960- 

 katalitikus eljárások elterjedése a finomkémiai 

 szintézisekben 1980- 

 sztereoszelektív katalitikus reakciók 1985- 

Katalízis általános elvei 

Adott reagáló rendszer állapotát kétféle módon közelíthetjük: a termodinamikai módszer a 

szabadentalpia változásból az egyensúlyi állandót számítja. Ennek alapján megállapítható az az 

egyensúlyi állapot, ami felé a reagáló rendszer halad. A kinetika az aktiválási energiát és az ezzel 

összefüggő reakciósebességi állandót határozza meg, azaz azt vizsgálja, hogy a reagáló rendszer 

milyen gyorsan jut el az egyensúlyi állapotba. 

Katalízis jelentése: cata-lefelé, lysein-szakadás, törés. Cata-lyzis-lázadás, politikai értelemben 

használták a régi görögök. Katalizátor olyan anyag, amely megnöveli valamely kémiai rendszer 

egyensúlyi helyzetéhez vezető sebességét anélkül, hogy a folyamatban elhasználódna. Katalizált 

reakció energiaprofilja összehasonlítva a termikus reakcióéval (2.1. ábra). 
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2.1. ábra: A termikus és a katalitikus reakciók összehasonlítása 

 

2.2. ábra: Katalizált és nem katalizált reakciók Arrhenius diagramja 

Az ütközési elmélet szerinti megközelítés: 

 
RT

E

PZek





  (2.1) 

ahol:  k   reakciósebességi állandó      

P   sztérikus faktor, Z   ütközési frekvencia, E*   aktiválási energia 

 

A katalitikus reakció ütközési frekvenciája 10
12

-szer kisebb, mint a nem katalitikusé, ennek 

kiegyenlítésére az aktiválási energiának 65 kJ/mollal kisebbnek kell lenni, továbbá a katalitikus 

reakció nagyobb sebességéhez 10
3
 faktorhoz, még további aktiválási energia különbség kell, összesen 

mintegy 100 kJ/mol. 
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Abszolút reakciósebességi elmélet szerinti megközelítés: 

 

RT

G

e
h

kT
K





 (2.2) 

  ahol:  K   sebességi állandó, k   Boltzman faktor 

T   abszolút hőmérséklet, h   Planck-féle állandó 

G*   aktiválási szabadentalpia változás 

Mivel a GH-TS összefüggés érvényes az aktiválási szabadentalpia változásra is, továbbá a 

katalitikus reakció kisebb szabadsági foka miatt az aktiválási entrópia változás kisebb, ezért az 

aktiválási entalpiaváltozásnak kell a katalitikus reakció esetében sokkal kisebbnek lennie. 

2.1. táblázat: Katalitikus rendszerek osztályozása    

Homogén   Heterogén   Enzimes 

Katalizátor Reaktáns Eljárási példa 

folyadék gáz alkének foszforsavas polimerizációja 

szilárd folyadék hidrogén-peroxidos oxidációk titániumszilikaliton 

szilárd gáz ammónia szintézis 

szilárd folyadék és gáz dinitro-toluol hidrogénezése palládium katalizátorral 

2.1. Homogén katalitikus eljárások 

A homogén katalitikus reakciókban a katalizátor és a reaktánsok azonos fázisban vannak, ilyen például 

a sav-bázis katalízis. Ebben az anyagban csak az átmenetifém-komplex katalizátorok reakcióival 

foglalkozunk. Az átmenetifém-komplex katalizált ipari reakciók széleskörû elterjedését egyrészt a 

szervetlen komplexkémiában az ötvenes években végbement fejlődés, másrészt az oxoszintézis sikeres 

működése indította el. A homogén komplex katalizált reakciókra általában jellemző, hogy alacsony 

hőmérsékleten, < 200
°
C, mérsékelt nyomáson, < 20 bar, végbemennek, továbbá az egyik reaktáns kis 

molekula (H2, CO, NH3, O2), az egyik fázis folyadék, gyakran korrozív elegy. 
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2.3. ábra: Komplexek térbeli formája 

Az átmenetifém-komplexek a központi fématomból vagy fémionból és az azt körülvevő 

ligandumokból állnak. A komplex molekulák szabályos térszerkezetűek: tetraéderes, oktaéderes, 

tetragonális-piramidális, trigonális-bipiramidális, négyzetes-planáris. A komplexek térbeli szerkezete 

azért fontos, mert ez szorosan összefügg katalitikus aktívitásukkal, az ugyanis, hogy a ligandumként a 

komplexekben lévő reaktánsok mely koordinációs helyeket foglalják el, továbbá, hogy egymáshoz 

képest milyen távolságban illetve helyzetben vannak, alapvetően meghatározzák a rekcióképességüket. 

Kémiai kötés a komplexekben 

A fém és a ligandumok közötti kötésben a fém részlegesen betöltött d pályája és az ezt követő s és p 

pályák vehetnek részt. Kötés jöhet létre a fém és a ligandum egy-egy pályájának kombinációjával, 

mindegyikről egy-egy elektronnal. Másik lehetőség egy üres fémpálya (Lewis-sav) és egy betöltött 

ligandumpálya (Lewis-bázis) kombinációja vagy ennek fordítottja. Mivel az átmenetifém atomokban 

vagy ionokban üres és betöltött pályák egyaránt vannak, az olyan ligandumok, amiknek szintén 

vannak betöltött és üres pályái is, lehetnek kétszeres kötésben. 

A komplexképző átmeneti fémekben 1s, 3p és 5d pálya vehet részt a ligandumokkal létesítendő 

kötésekben. Az összesen kilenc pálya 18 lehetséges elektronnal összesen kilenc kötést hozhat létre. A 

16-18 elektronos szabály szerint a katalitikus reakció során a komplex disszociációs és asszociációs 

lépéseken megy át, amelyek 16-18 elektronos intermediereket jelentenek. Vannak kivételek például 

Rh, Pt, Au komplexei, 14-16 elektronnal és négyzetes planáris szerkezettel. A 18 elektronos szabály 

kifejezi a komplexek stabilitását is. Példa erre a Rh egyik komplexe: 

 

Rh (CO) (H) (PPh3)3 

9      2      1     3x2     összesen 18 

A 18 elektronos szabály előrejelzi, hogy olyan katalitikus reakciók valósulnak meg ligandum 

disszociációs és asszociációs lépéseken keresztül, amelyeknek az intermedierjei 16-18 elektronos 

állapotok között változnak. 
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Cr (CO)6   Cr (CO)5      Cr (CO)5(PPh3)    Cr(CO)4(PPh3)       Cr(CO)4(PPh3)2 

18e  -CO     16e   +PPh3    18          -CO     16e          +PPh3      18e 

 

Kivételek a 18 elektronos szabály alól a Rh(I), Pt(II) és Au(III) négyzetes, planáris szerkezetű 

komplexei, amelyek 16-14 elektronos rendszerek. 

 

9e  1e    3x2e              9e  1e    2x2e 

Rh (Cl) (PPh3)3       Rh (Cl) (PPh3)2 

16e       -PPh3      14e 

2.2. táblázat: A ligandumok csoportosítása az átadható elektronok száma szerint 

Átadható elektronok száma Ligandumfajták 

1 Cl, Me, H 

2 amin, foszfin, CO, -NC, olefin 

3 -allil, nitrozil 

4 dién 

5 -ciklopentadienil 

6 -aromás 

Ligandumok típusai 

1. NH3, H2O,  betöltött pálya (magányos elektronpár), Lewis bázisok,  kötés. 

2. H, alkil csoportok, egy pálya, azon egy elektron,  kötés. 

3. Cl-, Br-, I-, OH-, két vagy több betöltött pálya, ami két üres fémpályával kerül kölcsönhatásba, -

donor ligandumok,  kötés és  kötés. 

4. CO, olefinek, foszfinok, betöltött és üres pályáik egyaránt vannak,  kötés és  kötés. A kötés 

kialakulásakor a fém üres d pályája és a betöltött ligandum pálya között részleges elektron átmenet 

jön létre, egyidejűleg a betöltött fém pálya és az üres ligandumpálya között létrejövő kötés 

részleges elektron átmenetet jelent a fémről a ligandumra. Ezek az un. backbonding vagy akceptor 

 kötésű  ligandumok. A netto töltésátmenet értéke kicsi. A ligandumban lévő kettős kötés 

gyengül a fémmel történő komplexképzéskor. A  és  pályák kötéserőssége a fém és a ligandum 

HOMO-LUMO energiaszintjeitől és a Fermi szinttől függ. A komplexek katalitikus tulajdonságait 

a fémet, a ligandumot és a fém oxidációs állapotát variálva lehet befolyásolni. A katalitikus 

reakciók eredményeiből azt a következtetést lehet levonni, hogy az aktivitás növelésére szükséges 

lenne a komplex energiaszintjének eltolása felfelé, például a fém oxidációs fokának 

csökkentésével, hogy a CO vagy olefinek aktiválásához elektronokat juttassunk lazító  szintekre. 

Ennek határt szab a 0 vegyértékű fém kiválása. Ezt úgy lehet megakadályozni, hogy olyan 

ligandumokat alkalmazunk, amelyek azokat a koordinációs helyeket foglalják el, hogy lehetőség 

szerint képesek a fém-fém kötések kialakulására hatni, viszont nem foglalják el azokat a 

koordinációs helyeket, melyek a katalizált reakció végbemeneteléhez szükségesek. Ezért kiváló 

katalizátorok a foszfin ligandumokat tartalmazó komplexek. Például a Wilkinson-komplex: 

RhHCO (PPh3)3, aktív hidrogénező katalizátor. 
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Katalitikus komplexek szerkezete 

 

Pd

Cl Cl

Cl

C

C

H
H

H
H

H2O +
Pd

Cl OH2

Cl

C

C

H
H

H
H

Cl+

 

2.4. ábra: A Zeise féle sóra hasonlító palládium komplex [Pt (C2H4)Cl3]
-
. 

  H

CoOC

CO

CO

CO

 

2.5. ábra: A hidroformilezésnél alkalmazott kobalt karbonil komplex szerkezete torzult trigonális 

bipiramidális szerkezetű: 

Komplexek reakciótípusai:  

 

2.6. ábra: Ligandumcsere 

 

Oxidáció és redukció 

Co
II
  Co

III
   1 elektronos ciklus 

Pd
0
  Pd

II
   2 elektronos ciklus 

ROOH + Co
2+

  RO. + (Co
III

-OH)
2+

 

 

ligand transzfer kobalt hidroxil komplex 

CH3CO. + Cu
2+

  [CH3O]
+
 + Cu

+
 

 

elektron transzfer 

 

 

Mn+

L

L

LL + AB
Oxidatív addíció

Reduktív elimináció
M(n+2)+

L

L

L

L

B

A

 

2.7. ábra: Oxidatív addíció, reduktív elimináció 

Példák az oxidatív addícióra: 

RX + Pt
0
  R. + Pt

I
X  R Pt

II
 X 

 

Rh
I
 Cl (Pph3)3 +H2  Rh

III
Cl H2 (Pph3)3 

Wilkinson komplex, dihidrid képződik nempoláris kötéssel. 

Példa a reduktív eliminációra: 

C2H5- H Rh
III

 Cl (PPh3)3  C2H6 + Rh
I
 Cl (PPh3)3 

ez lehet koncertikus reakció? 
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2.8. ábra: Beékelődési reakció 

 

C

C
M

H

C

CM

H

 

2.9. ábra: Kihasadás (elimináció) a fordított reakció 

A hidrogén vándorol a fémről a szénre, a fordított reakció a -elimináció. A mikroszkópikus 

katalitikus hely, a komplex molekula, vagy a heterogén katalitikus analogja a felületi spéciesz, ciklikus 

módon működik több egymásutáni reakció sorozatában. Ez az elemi lépés sorozat ismétlődik, ha egy 

szubsztrátum molekula átalakult. Az aktív formája a katalizátornak nem feltétlenül az a vegyület, amit 

bevittünk a reakcióelegybe, a reakcióelegy alkotórészeinek hatására átalakulhat. Ilyen például a 

hidroformilezés katalizátora, többféle Co vegyületből a reakció körülményei között CoH(CO)3, azaz 

kobalt-hidrido-trikarbonil képződik. A vázolt átalakulási reakciók miatt lehetséges a homogén 

katalitikus reakciókban is indukciós periódus. A reakciók átmeneti termékeit a legtöbb esetben NMR 

spektroszkópiával azonosították. A reakciók felírására az un. Tolman-féle módszert használják:  

 

Második reaktáns

Első reaktáns

Termék

Kiindulási komplex

Átmeneti komplex

 

2.10. ábra: A homogénkatalitikus reakciók általános reakciósémája 
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A következő ábrán az 1-butén izomerizációjának példájával szemléltetve 

 

HNiL3
+

NiL3
+

H

CH2

CHC2H5

NiL3
+

CH

H3C C2H5

NiL3
+

H

HCH3C

CHCH3

HNiL4
+

L

H+

NiL4

H2C

CHC2H5

CHCH3

H3CHC

katalizátor
képződés

L3Ni+ CH2CH2C2H5

improduktív mellékreakció

szubsztrátum asszociáció

-hidrogén elimináció

1-butén-izomerizáció

 

2.11. ábra: Az 1-butén izomerizációja 

Átmenetifém-komplexekkel katalizált kémiai reakciók: hidrogénezés, oxidáció, hidroformilezés, 

karbonilezés, izomerizáció, kettős kötés vándorlás, dimerizáció, oligomerizáció, polimerizáció, 

metatézis, C-C kapcsolás. 

2.3. táblázat: Olefinek átmenetifém komplexekkel katalizált reakciói 

Tipikus katalizátorok (L = PPh3) 

Reakció Ru(II) Co(II) Fe(0) Co(I) Rh(I) Ir(I) Pd(II) Pt(II) 

Hidrogé-

nezés 

RuCl6
4-

 Co(CN)5
3- 

Fe(CO)5 CoH(CO)4 RhClL3 IrI(CO)L2  Pt(SnCl3)5
3- 

Hidroformi-

lezés 

RuCl2L4   CoH(CO)4 RhCl(CO)L2 IrCl(CO)L2   

Kettős kötés 

vándorlás 

  FeH(CO)4
- 

CoH(CO)4 RhCl3(olefin)
2- 

 PdCl4
2-

 Pt(SnCl3)5
3- 

Dimerizáció     RhCl2(C2H4)2
- 

   

Oxidáció       PdCl4
2- 
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Metatézis  WCl6 – Me2AlCl, Re2O7 – Al2O3 katalizátorok 

 

2.12. ábra: A metatézis alkalmazási példája 

Átmenetifém-komplexekkel katalizált ipari reakciók:  

− Oxo-szintézis, olefinekből szénmonoxiddal és hidrogénnel aldehidek, aminok állíthatók elő, 

katalizátorok: kobalt karbonil (150
o
C, 250 bar), ródium szulfonált trifenilfoszfinos komplexe 

(100
o
C, 15 bar). 

− Wacker szintézis, etilénből acetaldehid lesz, katalizátor: tetrakloro-palladát és rézklorid, 110
o
C, 

5 bar 

− Metanol karbonilezése ecetsavvá, katalizátorok: ródiumkarbonil-foszfin-klorid/CH3I 

promotorral, Cataiva eljárásban Ir komplex (175
o
C, 15 bar). 

− Etilén és propilén Ziegler-Natta féle polimerizációja, a katalizátor: titánklorid és 

alumíniumalkil keveréke (70
o
C, 5 bar). 

− Etilén oligomerizációja Ni-foszfin katalizátorral 

2.2. Heterogén katalitikus eljárások 

A heterogén katalitikus reakciók előnye, hogy magas hőmérsékleten nagy sebességgel mennek végbe 

és nincs katalizátorelválasztási probléma. 

Hátrányuk, hogy sok esetben kisebb a szelektivitás, az aktív helyek nem egyformák, az aktív 

atomok a felület kis hányadát képezik csak, a katalizátorok előállítása bonyolult. 

A katalizátorok felülete az átkristályosodás miatt folyamatosan változik. Az aktív helyek a krisztallitok 

szélein, sarkain vannak, ezért igen változatosak, a fázis szeparációs törvényszerűségek ilyen helyeken 

nem érvényesek. A katalitikus folyamatokat az átlagos aktív helyet figyelembevéve fejlesztik ki, a 

nagyon aktív helyek viszont kevésbé szelektívek, a kis aktivitású helyek viszont kis hatásfokúak. 

Ilymódon az elérhető aktivitás és szelektivitás kompromisszum eredménye. A jövőbeni fejlesztés 

egyik fő iránya azonos aktív helyeket tartalmazó katalizátorok kidolgozása. 

Adszorpció szilárd testek felületén 

Fizikai adszorpció és kemiszorpció jellemzői 

A felületen lévő atomok koordinációs száma kisebb a tömbi fázisban lévőkénél, ezért a felületi 

atomokra befelé irányuló eredő erő hat. Ennek következtében felületi szabadenergia jön létre, ami a 

nagyfelületű anyagokon végbemenő adszorpció hajtóereje. Amennyiben a felület atomjai és az 

adszorbeált molekula atomjai között kémiai kötések jönnek létre, kemiszorpcióról beszélünk. Ha az 

adszorbeált réteg és a szilárd felület között van der Waals féle (gyenge elektrosztatikus vagy 

diszperziós) erők hatnak, akkor fizikai adszorpcióról beszélünk. A fizikai adszorpció kevéssé függ a 

szilárd anyag kémiai tulajdonságaitól. Ezen alapul a felületmérés módszere, ahol a fizikai adszorpció 

jelenségét használják ki.  
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2.4. táblázat  

Jellemzők Kemiszorpció Fizikai adszorpció 

Adszorpciós entalpia  

-Hadsz 

40-800 kJ/mol 8-20 kJ/mol 

Aktiválási energia E
#
 általában kicsi nulla 

Előfordulás hőmérséklete E
#
-től függ, de általában kicsi, 

max. hőm. ~1000
o
C 

forrásponttól függ, de általában 

alacsony 

Adszorbeált rétegek száma legfeljebb egy lehet egynél több is 

 

Fajlagos felület, porozitás, makro, mezo, mikro pórusok 

A katalizátorok fajlagos felülete egyik legfontosabb tulajdonságuk, hiszen a katalitikus reakció a 

felületen játszódik le. A katalizátorok aktivitását, azaz az egységnyi katalizátorral egységnyi idő alatt 

átalakított anyag mennyiségét a felület egységre is szokták vonatkoztatni a tömegegység mellett. A 

heterogén katalizátorok esetében fontos megkülönböztetni a teljes felületet és az aktív, kemiszorpcióra 

képes felületet. Ennek különösen hordozós katalizátorok esetén nagy a jelentősége. Nagy fajlagos 

felületű anyagokat nem elsősorban aprítással hozhatunk létre, hanem azzal, hogy porózussá tesszük 

őket. 

 

 S = 2 Vp / r (2.3) 

ahol: S a belső fajlagos felület 

Vp a pórustérfogat 

r az átlagos pórussugár. Ez henger alakú pórusokra igaz. Így 2nm-es sugár, 1 cm
3
/g 

pórustérfogat esetén a fajlagos felület 1000 m
2
/g lesz. 

 

Méretük szerint a pórusok három csoportba oszthatók: 

  makropórusok r > 25 nm 

  mezopórusok 25 nm > r > 1 nm 

  mikropórusok 1 nm > r 

A fajlagos felület meghatározása adszorpciós mérésekkel történik, a pórustérfogat és póruseloszlás 

meghatározására a higanyos porozimetria szolgál. 

Molekulák adszorbeált állapotai 

Disszociatív adszorpció (hidrogén) 

H2 + 2M → 2MH 

 
H3C CH3 + 4M

H2C CH2

M M
+ 2

H

M  

2.13. ábra 

Sok molekula a fémfelületek atomjaival kötésszakadás kiséretében lép reakcióba. Ennek bemutatására 

szolgálnak a fenti reakcióegyenletek, amelyek a hidrogén és az etán adszorpcióját írják le fémeken, 

például nikkelen. Kemiszorpciós kötés létrejöhet a molekula  elektronjai révén. 
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H2C CH2 + 2M

H2C CH2

M M

O

C

M

lineáris forma

M
C

M

O

híd forma  

2.14. ábra 

A szénmonoxid mindkét formája megtalálható a többmagvú (egynél több fématomot tartalmazó) 

karbonilkomplexekben. 

Kemiszorpció kémiája 

Az adszorbátumok kemiszorpció erősségének sorrendje:  

 

O2 > C2H2 > C2H4 > CO > H2 > CO2 >N2 

A gázok kemiszorpcióját vizsgálva a fenti sorrendet lehetett megállapítani. Az oxigén nagyon 

könnyen aktiválható, míg a nitrogént csak kevés fém képes aktiválni. Sok fém közbenső helyet foglal 

el, azaz az oxigéntől a hidrogénig terjedő sorból minden tagot kemiszorbeálnak, ezek a katalitikus 

szempontból fontosabb elemek. 

Az erős kemiszorpcióra való hajlam elsősorban az átmeneti fémeknek tulajdonítható. Az átmeneti 

fémek jellemzője, hogy párosítatlan d-elektronjuk van, ami hozzájárul a kemiszorpcióhoz szükséges 

átmeneti állapot kialakulásához, azaz a kemiszorpció kicsi aktiválási energiájához. A többi fémeken, 

ahol nincs d-elektron hiány, azokon nagy az aktiválási energia, ezért csekély a kemiszorpciós 

képességük. A reaktív molekulák, mint az oxigén vagy az acetilén, szinte minden fémen képesek 

adszorbeálódni. 

Kemiszorpció mennyiségi leírása 

Összefüggést találtak a fémeken a kétatomos molekulák disszociatív kemiszorpciós képesége és a 

megfelelő tömbi vegyült kialakulási hajlama között. (Nitridek, oxidok, karbonilok) 

A kemiszorpciós kötés erősségét az adszorpció moláris entalpiájával jellemezhetjük: 

 DMX = 1/2 (- Ha + DXX) (2.4) 

Ahol: DMX az MX kötés entalpiája, DXX a kétatomos molekula entalpiája. 

A legjobban használható un. kezdeti adszorpciós entalpiát úgy határozzák meg, hogy a differenciális 

adszorpciós entalpiát a borítottság függvényében mérik, és ezt nulla borítottság értékre extrapolálják. 

A differenciális adszorpciós entalpia a nagyon kis borítottságváltozásra bekövetkező entalpiaváltozás.  

Kemiszorpció oxidok felületén 

Az oxidok felületén eleve kétféle ion van, ezek aránya és elhelyezkedése a kristálylapoktól függően 

változik. Az oxidok hőstabilitása nagyon különböző, a kerámiaoxidok igen stabilak, míg az 

átmenetifémek és az utánuk következő oszlopok fémei könnyen elvesztik oxigénjüket. 

Vezetőképesség szerint az oxidok lehetnek:  

 szupravezetők, félvezetők, szigetelők. 

Adszorpció félvezető oxidokon: 

H2 + M
2+

 +O
2-

  HM
+
 + OH

–
 

CO + M
2+

 + O
2-
 M + CO2 

2 Ni
2+

 + O2  2( O
-
....Ni

3+
) 

2.15. ábra 
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Ez gyakran a fém redukciójával együtt jár. 

Adszorpció szigetelőkön: 

H2O 

M
x+

 + O
2-    (HO

-
.....M

x+
) + OH

-
 

2.16. ábra 

Mivel a szigetelő oxidok kationjait sem oxidálni sem redukálni nem lehet, ezért nem tudnak jelentős 

mennyiségű oxigént vagy hidrogént, szénmonoxidot adszorbeálni. Vízzel és más poláros molekulákkal 

viszont reagálnak. 

Sav-bázis katalízis 

Lewis savak, Brönsted savak, felületi savas helyek, zeolitok. 

 

2.17. ábra 

A ”szelektivitás” a heterogén katalitikus reakciókban 

Katalizátorok legfontosabb tulajdonságai: 

 

aktivitás 

(időegység alatt egységnyi mennyiségű katalizátorral átalakított reaktáns mennyisége) 

(ha jó az aktivitás, akkor kis reaktortérfogat szükséges és alacsony hőmérsékleten megvalósítható a 

reakció) 

 

stabilitás 

(hosszú katalizátor élettartam, kis költség) 

 

szelektivitás 

(termodinamikailag több lehetséges reakció közül egy a kívánatos, ezt katalizálja) 

 

Melyik a kívánatos a lehetséges reakciók közül? Ez gazdaságossági és technológiai kérdés. 

 

Példa: a szintézisgázt (CO+nH2) felhasználó eljárások 
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2.5. táblázat: Szintézisgáz elegyek néhány lehetséges reakciója 

Reakció 
CO:H2 

mólarány 

Szabad-entalpia- változás 

G298 kJ/mol 

1. CO3H2   CH4H2O 
1:3 -142,2 

2. 2CO5H2 C2H62H2O 
1:2,5 -215,7 

3. 3CO7H2 C3H83H2O 
1:2,33 -297,7 

4. CO2H2   CH3OH 
1:2  -24,7 

5. 2CO4H2 C2H5OHH2O 
1:2 -122,8 

6. 3CO6H2 C3H7OH2H2O 
1:2 -221,9 

7. 2CO4H2 CH3OCH3H2O 
1:2 -68,3 

8. 2CO2H2 CH4C 
1:1 -170,7 

9. 3CO3H2 C2H5OHCO2 
1:1 -151,3 

10.  2CO     CO2C 
--- -119,9 

 

A metanol képződéséhez vezető 4. reakciót ZnO-Cr2O3, CuO-Cr2O3 és CuO-ZnO/Al2O3 

katalizátorokkal lehet szelektíven megvalósítani. A Fischer-Tropsch szintézis, a 2., 3. reakció, ami 

üzemanyagként használható szénhidrogén előállítására szolgál Fe, Co, Ru tartalmú katalizátorokkal 

végezhető. A metán előállítására, ami az 1. reakció, Ni tartalmú katalizátorok használhatóak. Az etanol 

előállítására, 5. reakció, Rh/Al2O3 katalizátort fejlesztett ki többek között a Hoechst cég. 

A szelektivitás változatai 

Kemoszelektivitás 

4H2
Pd

Ni
3H2

NH2

NH2

Cl

NO2

Cl
+ HCl

 

2.18. ábra 

Azt jelenti, hogy a szubsztrátum molekulában más-más funkciós csoportok alakulnak át. 
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Regioszelektivitás 

OH

OH

OH
2H2

Pd, OH-

Pd, H+

 

2.19. ábra 

Sztereoszelektivitás 

OH

O

O

OH

OH

Pd

2H2

Pd
H+

Pd

OH-
menton

izomenton

neomentol

mentol

H2

 

2.20. ábra 

A sztereoszelektivitás arra jellemző, hogy egy termék más-más sztereoizomerje milyen arányban 

képződik. 

 

Katalizátorok típusai 

Osztályozás szempontjai:   kémiai összetétel 

        fizikai sajátságok 

        reakció típusa 

2.6. táblázat: Heterogén katalizátorok osztályozása kémiai összetételük szerint 

Fémek Nem fémek 

nemesfémek nem nemes fémek oxidok szulfidok foszfátok 

Pt, Pd, Rh Ni, Fe, Co savas ox. Ni, Mo, Co Ca, Ni, 

Ru, Ir, Os Cu, Ag bázikus ox.  AlPO 

  zeolitok   

2.7. táblázat: Heterogén katalizátorok osztályozása reakciók szerint 

Katalizátorok osztályai Reakciócsoportok Példák 

1. Fémek (vezetők) Hidrogénezés (ammóniaszintézis) 

Dehidrogénezés 

Hidrogenolízis 

Oxidáció 

Fe, Co, Ni 

Ru, Rh, Pd 

Ir, Pt 

 

Ag, Cu 

2. Fémoxidok és szulfidok 

(félvezetők) 

Oxidáció 

Redukció 

Dehidrogénezés 

Ciklizáció 

V2O5, CuO 

NiO, ZnO, CoO 

Cr2O3, MoO3 

 



36   Kémiai technológia 

© Pátzay György, BME   www.tankonyvtar.hu 

Hidrogénezés 

Deszulfurizálás 

Denitrogénezés 

WS2, MoS2 

Ni3S2, Co9S8 

3. Szigetelő oxidok és savak Hidratálás 

Dehidratálás 

Izomerizáció 

Polimerizáció 

Alkilezés 

Krakkolás 

Zeolitok, ioncseréltek 

SiO2-Al2O3 

SiO2-MgO 

Al2O3 + (Cl vagy F) 

Hordozós savak 

H formájú zeolitok 

 

2.8. táblázat: Hidrogénező reakciók csoportosítása a katalizátorok szerint 

Reakciótípusok Katalizátortípusok 

Fémek Szulfidok Oxidok 

AromásokNaftének Pt, Rh 

Ni, Co 

WS2, MoS2 

Ni3S2, Co9S8 

 

PoliaromásokNafténaromások Pd WS2, MoS2 

Ni3S2, Co9S8 

 

OlefinekParaffinok Pt, Pd, Rh, 

Ni, Co, Ru, Ir 

WS2, MoS2 

Ni3S2 

 

DiolefinekOlefinek Pd, más fémek 

inhibítorral 

Ni, kénnel 

mérgezve 

WS2 + Ni2S3 

MoS2 + Ni2S3 

 

AcetilénekOlefinek Pd, Cu+Pd  Ni+Cr2O3+S 

Telítetlen ketonok, aldehidek 

Telített ketonok, aldehidek 

Pd, Ni, Co   

NitrilekAminok Rh, Pt, Pd 

Ni, Co, Fe 

  

Telítetlen savakTelített savak 

Részlegesen telített savak 

Ni, Co   

CuO+Cr2O3 

rézkromit 

Zsírsavészterekzsíralkoholok Ru  CuO+Cr2O3 

rézkromit 

NitrovegyületekAminok Pt, Pd, Ni MoS2 + Ni2S3 CuO 

 

Zeolitok 

Általános képlet: MpOqAlp+2qSirO2p+4q+2r sH2O 

A típusú zeolit: Na12Al12Si12O48.27H2O   (köbös) 

L típusú zeolit: K9Al9Si27O72.22H2O   (hexagonális) 

Mordenit: Na8Al8Si40O96.24H2O 

 

A zeolitok olyan kristályos szerkezetű aluminoszilikátok, amelyek szabályos szerkezetű molekuláris 

méretű üregeket és ezeket összekötő csatornákat, az alumínium negatív töltését kiegyenlítő kationokat 

és szerkezetileg kötött vizet tartalmaznak. 

Zeolitok fontosabb jellemzői: Si-Al arány, kristályforma, beépült kation. 

Katalitikus alkalmazásuk a következő reakciókban lehetséges:          

    izomerizálás 

    krakkolás 

    alkilezés 

    polimerizálás 

    dehidratálás 

    oxidáció 

    ciklizálás 

Zeolitok katalizátorként való alkalmazásánál három fő szempont van: 

  geometriai-sztérikus molekulaszűrő hatás, 
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  anyagtranszport a pórusokban - alak-szelektivitás, 

  felületi aktív centrumok - savas helyek. 

Katalizátorhordozóként is használják a zeolitokat, az aktív komponens beépítése ioncserével vagy a 

zeolit készítése közben történhet. 

Mesterséges zeolitok előállítására az un. hidrotermális kristályosítást használják. Eközben sor kerülhet 

az un. templátok alkalmazására: kvaterner ammónium vegyületeket vagy tercier aminokat adnak a 

reakcióelegyhez, amiben a zeolitokat szintetizálják. 

A zeolitok különleges osztályát képezik a szilikalitok, nagy szilícium tartalmú anyagok, ezeknek sav 

és hőállóságuk jobb, továbbá katalitikus tulajdonságaik is különlegesek. 

AlPO - alumínium-foszfát alapú zeolitok, ezek is számos új tulajdonsággal rendelkeznek. 

 

Katalizátorhordozók 

 

A hordozók az aktív komponens váz- és kötőanyagai. Katalitikus aktivitásuk az adott reakcióban kicsi 

vagy egyáltalán nincs, mennyiségük az aktív komponensénél lényegesen nagyobb. 

A hordozós katalizátorokat impregnálással vagy együttlecsapással készítik. 

A hordozó befolyásolhatja az élettartamot, a szelektivitást, a méregérzékenységet, stb. 

Hordozó hatások: aktív komponens felületének növelése, 

     stabilizáló hatás-megmarad a nagy diszperzitás, 

     aktivitás, szelektivitás előnyösen változik felületi vegyületek képződése révén, 

     méregérzékenység csökkenhet, 

     kettős promotorként működik. 

 

 

2.21. ábra 

2.9. táblázat: Hordozók fajtái 

Természetes Mesterséges 

kovaföld szilikagél 

Al, Mg hidroszilikátok Al, Mg, Ti oxidok 

szilikátok Ba-szulfát 

zeolit ásványok aktívszén-koromból 

csont-, vér- szén grafit 

aktiváló eljárásokkal érik el a kívánt hatást fémek, ötvözetek 

 

Hordozók formája: por vagy granulátum. 

Tablettázás esetén segédanyagok szükségesek a tapadás és a kellő szilárdság biztosításához. 

Hordozók adatai:  aktivitás, 

      katalitikus tulajdonságot módosító hatás, 

      felületnagyság, 

  

1 

2 

3 

a k t i v i t á s 

h o r d o z ó   m e n n y i s é g e   % 

1   h í g í t á s 

2   k é s l e l t e t e t t 
      h í g í t á s 

3   z s u g o r o d á s 
      g á t l á s a 
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      porozitás, 

      struktúra, 

      fajhő, hővezetőképesség, 

      szemcsenagyság, 

      sűrűség, 

      kopásállóság, keménység, nyomásállóság, 

      hőstabilitás. 

2.10. táblázat: Hordozók osztályozása felület szerint 

kisfelületű  1 m
2
/g nagyfelületű 

üveggolyók nem pórusos  

 5 m
2
/g 

pórusos 

 50 m
2
/g 

fémszálak TiO2 por -Al2O3 

 

Monomolekulás borítottsághoz szükséges aktív anyag mennyisége: 

 
3

1

3

1

3

2

410

N

M
ds

tömegehordozó

tömegeanyagaktívaz


 (2.5) 

 Ahol:  s   fajlagos felület m
2
/g 

d   sűrűség g/cm
3
 

M  aktív anyag molekulatömege 

N  Avogadro-féle szám 

 

Katalitikus reakció kinetikai jellemzői 

A kinetikai paraméterek alapján lehetséges: 

− a reakciómechanizmus felderítése, 

− a katalizátor optimalizálása, 

− a legcélszerűbb katalitikus reaktor kialakítása, 

− a hőmérséklet hatásából a folyamat sebességmeghatározó lépésére és amennyiben ez a kémiai 

reakció, akkor annak aktiválási energiájára lehet következtetni. 

Sebességi egyenleten azt a matematikai összefüggést értjük, amelyik a kísérletileg meghatározott 

sebességi értékeket bizonyos pontossággal képes leírni. Kinetikai egyenleten viszont a mechanizmus, 

az egyes elemi részfolyamatok ismerete alapján levezethető sebességi összefüggés értendő, amely 

természetesen szintén képes adott pontossággal leírni a kísérletileg meghatározott sebességi értékeket, 

szerencsés esetben ezek megegyeznek egymással. 

Reakciósebesség meghatározása: 

− statikus reaktor-adott térfogaton a nyomás vagy koncentráció változása mérhető. Integrált 

sebességi egyenletből a reakciórend meghatározható. Lehetséges a kezdeti reakciósebességek 

kalkulációja is. Előnyei, hogy tág határok között mérhetünk, rövid idő alatt. Ezért 

mechanizmus vizsgálatra jobb. Hátránya, hogy az eredmények nem alkalmazhatóak áramlásos 

rendszerekre, csak lassú reakcióknál. 

− dinamikus rendszer-folytonos átáramlásos reaktor, térsebesség, azaz a kontaktidő változtatható. 

Általános egyenlete a következő: 

 


x

i

R

w

dx
C

B

V

0

0


 (2.6) 

ahol: VR  reaktortérfogat, B időegység alatti betáplálás, C0 kezdeti koncentráció, x a konverzió, 

I a sztöchiometriai együttható, w a reakciósebesség. 
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Ebbe az egyenletbe kell a megfelelő sebességi egyenletet behelyettesíteni és integrálni. 

A kísérleti reaktorban a reagáló elegy koncentrációváltozását mérjük a tartózkodási idő függvényében 

állandó hőmérsékleten és nyomáson, a betáplált anyag állandó összetétele és állandó katalizátor 

koncentráció mellett. A méréseket el kell végezni különböző hőmérsékleteken, a betáplált anyag 

különböző összetétele mellett, adott esetben különböző nyomásokon is. Ha a diffúzió lényegesnek 

mutatkozik, akkor a kísérleteket el kell végezni különböző katalizátor koncentráció mellett is 

(felület/térfogat arány változtatása). 

 

Reakciósebesség gáz-folyadék-szilárd rendszerben 

A katalizátor szuszpendált, finom szemcsés, a két reaktáns gázalakú illetve folyadékállapotú, vagy a 

folyékony oldószerben oldott állapotban van. A lehetséges sebességmeghatározó részfolyamatok 

intenzív keverés esetén: 

  gázalakú reaktáns beoldódása a folyadékba, 

az oldott reaktánsok diffúziója a katalizátorszemcsét körülvevő folyadékfilmen keresztül, 

  az oldott reaktánsok diffúziója a katalizátor pórusaiban, 

  a reaktánsok adszorpciója, 

  a felületi kémiai reakció, 

  a termék(ek) deszorpciója, 

  a termék(ek) diffúziója a katalizátor pórusaiban, 

  a termékek diffúziója a katalizátorszemcsét körülvevő folyadékfilmen keresztül. 

2.11. táblázat: Katalizátorok vizsgálata 

Aktivitás mérése Adszorpciós vizsgálatok Szerkezet vizsgálatok 

Gőzfázisú reakciósebességi 

mérések 

Fajlagos felület mérése fizikai 

adszorpcióval 

Röntgendiffrakció 

Folyadékfázisú 

reakciósebességi mérések 

Aktív felület mérése 

kemiszorpcióval 

Mágneses szuszceptibilitás mérések 

Impulzus reaktoros vizsgálatok Adszorpciós hő meghatározás Elektronmikroszkópos vizsgálatok 

SEM TEM 

Aktiválási energia 

meghatározás 

Pórusszerkezet vizsgálata Felületi potenciál mérése 

Szemcseméret meghatározás Diszperzitás meghatározása ismert 

sztöchiometriájú kemiszorpcióval 

(H2/CO) 

Auger spektroszkópia 

LEED 

ESCA 

XPS 

Szitafrakcionálás TPD-termodeszorpciós 

vizsgálatok 

Mössbauer spektroszkópia 

Ülepedésvizsgálat TPR-hőmérséklet programozott 

redukció 

ESR 

Flotációs szeparálás Felületi savasság meghatározása Szilárd fázisú NMR 

Katalizátorágy szabad térfogat 

illetve sűrűség meghatározása 

Infravörös spektroszkópia, Elektrokémiai polarizáció, SHG 

Katalizátorok szemcséinek mechanikai vizsgálata 

Törésteszt Egyes szemcsék vagy katalizátorágy erőhatásra történő törésvizsgálata 

Koptatás Fluid katalizátorok abráziós ellenállásának vizsgálata 

 

Katalizátorok készítése, módosítása, mérgezés, regenerálás 

Katalizátorkészítés 

A katalizátorkészítési eljárásnak sokféle követelménynek kell megfelelnie:  

− aktív, szelektív, hosszú élettartamú katalizátort eredményezzen, 

− szerkezeti tényezőket adott értékkel biztosítsa:  kristályszerkezet, krisztallit méret, felület 

nagyság, porozitás, kölcsönhatás a hordozóval, 

− mechanikai, kémiai, termikus stabilitás jó legyen, 

− több komponens esetén ezek mindegyikre teljesüljenek. 
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A kiindulási anyagok tisztasága alapvetően fontos 

Katalizátor készítési módszerek: kicsapás, gélképzés, impregnálás, komponensek nedves keverése, 

termikus bontás, különleges módszerek. 

 

 

Különleges katalizátor készítési módszerek: 

− komponensek egyesítése magas hőmérsékleten, 

− katalizátor aktív anyagának képződése gyors kémiai reakció közben, 

− fémek gőzölése vákuumban. 

Az általános katalizátor készítési módszerek műveletei: 

   Kicsapás 

   Hidrotermális átalakítás 

   Dekantálás, szűrés, centrifugálás 

   Mosás, felesleges, szennyező anyagok eltávolítása, 

   Szárítás, sebessége, hőmérséklete kihat a katalizátor   

   minőségére, 

   Törés, őrlés 

Formázás, meghatározza a katalizátor mechanikai tulajdonságait és teljesítményét, 

   Kalcinálás 
   Impregnálás 

   Keverés 

Aktiválás, a katalizátor végső, ténylegesen működő állapotba hozása, hőkezelés, redukció, oxidáció,  

Speciális műveletek, szulfidálás, pirofórosság megszüntetése (anoxidáció). 

2.12. táblázat 

Módszerek Kicsapás kristályos 

anyag előállítására 

Gélképzés Impregnálás 

Befolyásoló tényezők hőmérséklet, oldat 

koncentráció, 

kicsapás sebessége és 

sorrendje 

hőmérséklet 

oldat koncentráció, 

kicsapás sebessége 

oldat töménység, 

szárítási sebesség 

A módszer változatai kicsapószert adják a 

sóoldathoz, 

több komponens 

együttes lecsapása, 

sóoldatot adják a 

kicsapószerhez, 

lúgos és savas oldatok 

összeöntése 

gélképzés vizes oldatban, 

közeg-szerves oldószer 

sol-gel módszer-szerves 

fémvegyületek elbontása 

kismennyiségű vízzel 

felületi adszorpció révén, 

ioncsere révén 

Az eljárási lépések kicsapás, 

szűrés, 

mosás, szárítás, 

kalcinálás, aktiválás 

kicsapás, 

szűrés, 

mosás, szárítás, 

kalcinálás, aktiválás 

hordozó evakuálása, 

itatás, oldatfelesleg 

eltávolítás, 

rögzítés, szárítás, 

aktiválás 

 

Katalizátorok módosítása 

Promotorok 

A promotor olyan anyag, amelyet a készítése közben, kis mennyiségben ( 10%) adnak a 

katalizátorhoz, önmagában kis aktivitású vagy inaktív, de a reakcióban ahol a katalizátort alkalmazzák 

fokozza az aktív komponens aktivitását, szelektivitását vagy stabilitását. 

Katalizátormérgek 

A mérgek olyan anyagok, amelyek a reakcióelegyben ha jelen vannak, már kis mennyiségben 

csökkentik a katalizátorok aktivitását. 



2. A katalízis szerepe a kémiai technológiában 41 

© Pátzay György, BME  www.tankonyvtar.hu 

2.13. táblázat: Katalizátormérgek fajtái 

Reverzibilis a méreg eltávolítható, visszaáll a katalizátor 

aktivitása 

Irreverzibilis a szorpció nagyon erős 

Kumulálódó fokozatosan felhalmozódik a katalizátorban, 

romlik az aktivitás 

Kedvező hatású méreg az aktivitást moderálja, szelektivitást növeli 

 

Mérgezésre ható tényezők:-méregkoncentráció, kis koncentrációnál lineáris, befedő faktor és a 

méregmolekula tartózkodási ideje- együtt adják az effektív toxicitást. A mérgező hatás általában 

növekvő hőmérséklettel csökken, kivéve a stabilitás mérgeit. A mérgező hatást befolyásolja a 

méregmolekula mérete és alakja illetve szerkezete. 

2.14. táblázat: Méregtípusok 

Aktivitást csökkentő mérgek Szelektivitást csökkentő 

mérgek 

Stabilitás 

mérgei 

Diffúzió mérgei 

aktív helyet inaktív vegyületté alakítják, 

a katalizátor elektronállapotát 

kedvezőtlenül befolyásolják 

fémek lerakódása 

izomerizáló v. dehidratáló 

katalizátoron, vas 

megjelenése metanol 

szintézis katalizátorán 

savak, amik a 

fémeket vagy 

oxidokat 

oldhatóvá 

teszik 

nagy moleku-lájú 

anyagok adszorp-

ciója a pórusok 

szájánál 

fémek és fémoxidok mérgeződnek    

N, S, O, P, As tartalmú molekulák, 

kétféle formájuk van: a mérgező és a 

magasabb oxidációs fokú védett forma, 

fémek és fémionok-d pályán üres 

hellyel, 

telítetlen kötést tartalmazó vegyületek: 

CC, C(C, CO, CN. 

   

 

A katalizátorok fáradása, regenerálása 

A katalizátorok életének 3 fázisa:  

 

1- állandó aktivitás kialakulása, 2- állandó aktivitás ideje, 3- aktivitás csökkenés ideje. 

 

Aktivitás csökkenésének okai: -mérgeződés, felület csökkenése-szinterelődés, felület lehámlása, 

aktív komponens leválik a hordozóról, katalizátor tömege csökken, kihordás miatt, aktív komponens 

kioldódása. 

 

Regenerálás módszerei: -szennyező anyagok leoldása, szennyezők leégetése, enyhe oxidáció és 

redukció vagy szulfidálás. 

Katalizátor készítési eljárások 

(Fémek visszanyerésének módszereivel) 

Ipari példák a katalizátorgyártásra 

Raney nikkel előállítása (ötvözetkészítés, ötvözet őrlése, szitálása, kioldás, mosás, tárolás, szállítás, 

bemérés reakcióelegybe, használt, regdó katalizátor ártalmatlanítása, nikkel tartalmának 

visszanyerése). 

 

Aktívszén hordozós palládium katalizátor előállítása (hordozó és palládium prekurzor előkészítése, 

impregnálás, fémleválasztás, mosás, szárítás, tárolás, szállítás, bemérés reakcióelegybe, használt 

katalizátor tárolása, regenerálása, visszanyert palládium tisztítása és a katalizátor készítéshez használt 

prekurzor elkészítése). 

 



42   Kémiai technológia 

© Pátzay György, BME   www.tankonyvtar.hu 

Nagy fémtartalmú hordozós nikkel katalizátor készítése (komponensek lecsapása, szűrés, mosás, 

szárítás, kalcinálás, formázás, aktiválás, anoxidálás, tárolás, reaktorba helyezés és aktiválás, 

regenerálás, újrafeldolgozás). 

 

Kis fémtartalmú alumíniumoxid hordozós platina készítése (impregnálás, eggshell típusú aktív réteg, 

kalcinálás, aktiválás, alkalmazás). 

 

I. Raney-nikkel 

 

Murray Raney amerikai vegyész a század húszas éveiben jelentette be találmányait, amelyek a nevével 

jelzett vázkatalizátorok előállítására vonatkoztak. Találmányának lényege az volt, hogy a Ni-Al 

ötvözetporból az Al-ot lúggal kioldotta és a visszamaradt szivacsos szerkezetű Ni katalizátort 

elsősorban hidrogénezési reakcióban alkalmazta. Ez a katalizátor enyhe körülmények között (T< 

100
o
C, nyomás<10 bar) összemérhető aktivitású a nemesfém katalizátorokkal. 

A Raney-nikkel katalizátor manapság használatos előállítási technológiája: 

 

Ötvözetpor készítés 

Ötvözési indukciós kemencében  Homogén ötvözet lesz! Al-ban oldják a granulált Ni-t. Nagy 

hőeffektus! 

Ni-Al tömegarány 50:50% 

Keletkező intermetallikus fázisok 

Ni2Al3  NiAl3 

A folyékony ötvözetet kokillákba öntik, levegővel hűtik. Az ötvözet rudakat őrlik, először kalapácsos 

malomban  (szemcseméret < 1 cm), majd vibrációs malomban. Ez utóbbi kb. 1-1,5 cm átmérőjű és 15 

cm hosszú speciális acél rudacskákat tartalmaz, amelyek az őrlendő ötvözet  darabokat összeütve 

aprítják. A vibrációs malomból az őrlemény rázó szitasorozatra jut. amelyen elválasztják a 

szemcsefrakciókat. Katalizátor készítésre általában a 0,1 mm-nél kisebb szemcséjű frakciókat 

használják, a nagyobbakat visszaviszik a malomba, a túl finom port visszaviszik az ötvözet 

készítéshez. 

 

Kioldás és mosás 

Az ötvözetport 20-25 t%-os NaOH oldatba adagolják, amit keverős készülékbe tesznek. A H2 

gázfejlődés az Al oldódása nyomán olyan heves, hogy a habképződés nagyon erős, ezért, hogy a 

reakcióelegy ne fusson ki a készülékből, habdetektort alkalmaznak, amelyik megfelelő pillanatban 

leállítja az ötvözetport adagoló rázócsúszdát. Miután az ötvözetport beadagolták, a reakcióelegy 

felmelegedett, további két órán át forrás közben kevertetik. Erre azért van szükség, hogy az Al minél 

tökéletesebben kioldódjon és a későbbiek során, például tárolás közben ne játszódjon le un. utókioldás, 

ami hidrogént fejlesztene és veszélyes. A kioldás után a katalizátort először dekantálással mossák, 

mivel nagy sűrűsége miatt a R-Ni gyorsan ülepszik. A dekantált alumínát lúgot timföldgyárakba 

szállítják.  A végén a katalizátort vízszintes tengelyű N2 öblítéses centrifugán mossák teljesen 

semlegesre. A kész katalizátort jól zárható dobokba töltik víz alatt, mert igen  pirofóros. Ez azt jelenti, 

hogy ha megszárad, akkor levegőn felizzik.  Ez a tulajdonsága meghatározza a felhasználása során 

követendő műveletek szabályait. Mind a készülékbe történő beadagoláskor, mind szűréskor biztosítani 

kell a folyadékkal való borítottságot és/vagy a levegő ill. oxigén kizárását. 

A felhasznált R-Ni-t általában savban oldva ártalmatlanítják, az így keletkezett Ni sókat hasznosítják. 

R-Ni-t használnak pl. benzol, nitril vegyületek, nitro vegyületek hidrogénezésére. 

 

II. Aktivszén hordozós Pd katalizátor. 

Az aktivszén hordozós Pd katalizátorokat a finomkémiai iparban folyadék fázisú hidrogénezésekre 

használják, sokféle funkciós csoport telítésére alkalmas, sok esetben különleges szelektivitása miatt 

használják. 

 

A palládium/szén katalizátor előállítási és regenerálási technológiája 

 

Katalizátor készítés 
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A katalizátorhoz olyan aktív szénre van szükség, amelyik megfelelően nagy felületű (S>500 m
2
/g) és 

nem tartalmaz katalizátor mérget (például  kénvegyületet, ZnCl2-ot).  

A feladat az, hogy a Pd-ot a rendelkezésre álló nagy  felületre a lehető legegyenletesebben eloszlassuk, 

azaz a pórusokba is bejuttassuk és rögzítsük is ott. 

A készítés lépései a következők: 

 

Impregnálás, az aktívszenet a Pd  prekurzor oldatával összehozzuk keverős autoklávban, (H2PdCl4), 

olyan segédanyagokat alkalmazva (polivinilalkohol, tetraalkil ammóniumsók) amelyek biztosítják a jó 

nedvesítést és a palládium vegyület  elosztását a hordozón. 

 

Lúgosítás 

A szuszpenziót keverés közben meglúgosítjuk, amikor leválik a szén felületére a Pd(OH)2. 

 

H2PdCl4 + 4 NaOH=Pd (OH)2 + 4 NaCl + 2H2O 

 

Redukció 

Ezután a készüléket lezárjuk, N2-nel öblítjük, H2-nel öblítjük, majd H2-ben redukáljuk a katalizátort , a 

Pd(OH)2-ot fém Pd-má alakítva. Végül a katalizátort megfelelő szűrőkészüléken ionmentes vízzel 

mossuk. A nedves katalizátort általában levegőn 50-60 
o
C-on szárítják. A száraz katalizátor nem 

pirofóros, viszont használat előtt általában vízzel nedvesítik. Ha nem kerülhet  víz a reakcióelegybe, 

akkor más alkalmas oldószert kell választani. Metanolt a Pd/C kigyújthatja. A hidrogénezési 

reakciókban felhasznált Pd/C katalizátorokat alkalmas szűrőn elválasztják a reakcióelegyből, a szűrőn 

oldószerrel, majd vízzel mossák, esetleg gőzölik a szerves anyag lehető legteljesebb eltávolítása 

érdekében. A vízzel nedvesített katalizátor széntartalmát kemencében oxidálják és a megmaradó hamu 

Pd tartalmát feloldják, HCl+HNO3 vagy HCl+H2O2 elegyében. A kapott Pd sót tisztítani kell, vannak 

nedves és metallurgiai eljárások a Pd tisztítására. Mindenesetre az új katalizátor készítéséhez tiszta Pd 

vegyületre van szükség, hogy az aktivítás és szelektivitás megmaradjon. 

 

III. Al2O3   hordozós Pt (o,1--1%) 

A gőzfázisú hidrogénezésekhez vagy szénhidrogén reakciókhoz alkalmas Al2O3 hordozós Pt 

katalizátort szintén impregnálással készítenek. Ehhez viszont előre el kell készíteni a megfelelő 

formájú Al2O3-at.  Ezt általában -Al2O3, amit Al(OH)3 megfelelő hőmérsékletű hőkezelésével és 

formázásával állítanak elő. A megfelelő formájú hordozót a Pt vegyület oldatával impregnálják, majd 

a Pt tartalmú hordozót általában H2-ben magasabb hőmérsékleten redukálják. Fontos szempont lehet 

az ilyen katalizátorok készítésénél, hogy az Al2O3 szemcse milyen mélységéig juttassák be a Pt-t, ez a 

fém kihasználtságát befolyásolja (eggshell catalyst). 

 

IV. Nagy fémtartalmú hordozós Ni katalizátor 

A 10 %-nál nagyobb fémtartalmú Al2O3 hordozós Ni katalizátor készítése együttlecsapással lehetséges. 

Ni és Al sók oldatához lúgot adva vegyes Ni és Al hidroxid csapadékot kapnak, amit szűrnek és 

mosnak. Ezután megfelelő hőmérséklet programmal szárítják és kalcinálják, ez utóbbi során lesz a 

hidroxidból oxid. A kapott oxid port tablettázáshoz szükséges segédanyagokkal összekeverik és 

préssel megfelelő formára préselik. A darabos katalizátort a redukáló reaktorba töltik és H2-nel kb 

400°C hőmérsékleten redukálják. A redukált katalizátor pirofóros, ezért lehűtés után inert gázba (N2, 

CO2) kevert kis koncentrációjú oxigénnel "anoxidálják", amikor is a felületen adszorbeálódott 

hidrogént távolítják el és a legfinomabb eloszlású nikkel szemcséket oxidálják a felületükön. Ezzel a 

pirofórosság megszűnik és a katalizátor tárolható, kezelhető levegőn, aktivitása is megmarad. 

2.3. Katalitikus berendezések 

A reaktorok jellemzésénél alkalmazott fontosabb fogalmak: 

óratérfogatrkatalizáto

térfogataanyagbetáplált
gTérsebessé
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gtérsebessé

3600
(sec)idősiTartózkodá   

szet)keresztmetágy(kat.szetkeresztmetreaktor

gatanyagtérfoátáramlottalattidőegység
sebességáramlásiLineáris   

moljaianyagbetáplált

molátalakult összes
konverzió,Átalakulás   

molátalakult összes

molanyagalakulttermékkékivánt
tásSzelektivi   

molanyagbevitt

molanyagalakulttermékkékivánt
hozamTermelés,   

Katalizátor aktivitása = tömegegységnyi katalizátorral időegység alatt átalakított anyag mennyisége. 

Katalitikus reaktorok típusai 

2.15. táblázat: Reaktorok csoportosítása 

Tömegmegmaradás egyenlete szerint Hőenergia-megmaradás egyenlete szerint 

keverős szakaszos izoterm 

folyamatos cső adiabatikus 

folyamatos üst politerm 

félig folyamatos üst  

 

Fixágyas reaktorok 

Betáplált anyag halmazállapota szerint: gáz, folyadék, gáz-folyadék. 

Előnyei: -egyszerű, -kevés karbantartást igényel, -a katalizátor nem mozog, könnyű elválasztani a 

reakcióelegytől, - a kontaktidő széles tartományban változtatható. 

Hátrányai: -nagy reaktorokban rossz a hőközlés, -nehéz az egyenletes áramlási viszonyok biztosítása a 

reaktor sugara mentén, -a katalizátor cseréje bonyolult. 

 

Típusváltozatok: csőreaktor, hüvelyes reaktor, fürdős reaktor 

 

Tálcás illetve háló formájú katalizátort tartalmazó reaktor 

Hőmérséklet kézbentartásának módszerei: folyadék párologtatás, hideg gáz vagy folyadék bekeverés, 

sóolvadékos hűtés. 

Reaktor szerkezeti anyagával szemben támasztott követelmények: -inaktív, -stabil, -megfelelő 

szilárdságú. 

Fontos paraméterek a reaktor hossza, átmérője, ezek aránya, az áramlás iránya. Újabban 

termelékenység növekedést értek el nem-stacioner módon működtetve reaktorokat, például áramlás 

irányát és sebességét időnként változtatva. 

 

Mozgóágyas rendszerek 

Fluidizációs reaktorok- krakkolás. 

Jellemzők: katalizátor egyenletes áramlása, reaktáns egyenletes eloszlása, katalizátor minimális kopása, 

optimális hőcsere a reaktorban. Alkalmas berendezések szükségesek a katalizátor elválasztására, 

például ciklonok. 

 

Folyadékfázisú és háromfázisú reaktorok. 

A jó keverés illetve gázbekeverés és tömítettség megoldása növekvő nyomáson bonyolult feladat. A 

gázbeszívásos keverő alkalmazása elterjedt, ehhez az egyik változat a csúszógyűrűs tömszelencék 

alkalmazása, a másik a mágneskuplungos meghajtás, amelyik nem igényel tömszelencét. 

 

Katalitikus eljárások gazdaságossága 

A katalitikus eljárások gazdaságosságának megítélésénél több tényezőt kell figyelembe venni: 
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− az új katalizátor ára, 

− a katalizátor aktivitása, 

− a katalizátor élettartama, 

− a reakcióelegy katalizátorméreg tartalma, illetve a méregtelenítés költségei, 

− a regenerálás költsége, a használt katalizátor értéke vagy ártalmatlanításának költségei, 

− a katalizátorcsere költségei, 

− az üzemeltetés költségei. 
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3. SZERVETLEN VEGYIPAR ÁGAZATAI 

A szervetlen vegyipar  két nagy ágazata a nitrogénipar és a kénsavgyártás kulcsfontosságú több 

szempontból is. A termékeik (NH3, HNO3, NH4NO3, H2SO4, H3PO4, szuperfoszfát, stb) adják a 

műtrágyagyártás alapanyagait és a robbanóanyag gyártás fontos reagenseit, a nitráló savakat. Nélkülük 

a nagy hozamú élelmiszer termelés és a hadviselés nem lehetséges. Nem véletlen tehát, hogy ezeknek 

az iparágaknak a fejlesztése, majd a telepítése fontos része volt a fejlett országok gazdasága 

kialakulásának. 

3.1. Ammónia szintézis 

Az ammónia [9-15.] a második legnagyobb volumenű szintetikus vegyianyag, a világ fogyasztás 

csaknem 90%-át nitrogénből és hidrogénből állítják elő az eredetileg Fritz Haber és Karl Bosch által 

kifejlesztett katalitikus eljárással, ami az Alwin Mittasch féle promoveált vas katalizátort alkalmazza. 

A mai ammónia üzemek gyakorlatilag ugyanolyan felépítésűek, mint az első üzem volt: a H2-N2 elegy 

a vas katalizátoron 400-500°C-on 100 bar feletti nyomáson reagál, a reagálatlan gázelegyet 

recirkuláltatják, az ammóniát nagy nyomáson kondenzáltatják és elválasztják a szintézis gáztól. Annak 

idején már Bosch is tisztában volt vele, hogy az ammónia szintézis költségeit elsősorban és nagyrészt 

a szintézis gáz előállítási költségei határozzák meg. Ezzel magyarázható, hogy amíg az ammónia 

szintézis körülményei az évtizedek során keveset változtak, addig a szintézis gáz előállítási és tisztítási 

eljárásai nagyban különböznek a száz évvel ezelőttiektől. 

Az ammóniát alkotó nitrogén és hidrogén a levegőből és a vízből állíthatók elő fosszilis 

energiahordozókkal végzett reakciókban, a fosszilis energiahordozók a földgáz, szénhidrogén frakciók 

és egyes országokban a kőszén. 

Az ammónia szintézis a következő reakcióegyenlet szerint megy végbe: 

 

 
1 kg ammóniában megkötött nitrogénhez 2,4 m

3
 hidrogént és 0,8 m

3
 nitrogént kell reagáltatni, 

miközben 3,27 MJ hő fejlődik. A reaktorok kialakítása és az optimális katalizátorok készítési eljárása 

széleskörű tudományos és mérnöki munkát igényelt, ez volt az első olyan nagyüzemi technológia, ahol 

meg kellett oldani a robbanásveszélyes gázelegy kompresszióját, recirkulációját, a katalizátorok és az 

acél alkatrészek hidrogén és szénmonoxid okozta korróziójának kiküszöbölését, az ammónia 

elválasztását a szintézisgáz elegytől, a reaktorokban fejlődő hő elvezetését, az inert gázok 

lefúvatásának módszerét. Az iménti felsorolás közel sem teljes, mert kidolgozták a reakció egyensúlyi 

viszonyainak meghatározási módszereit és a reakció sebesség mérésének eljárását, mert minderre 

szükség volt a reaktorok méretezéséhez. 

Az ammónia szintézis katalizátor az üzem „szíve‖, ugyanis ez határozza meg közvetlenül az 

alkalmazott össznyomás és  termelési igény mellett a hőmérséklet tartományt, a recirkulációs 

gázáramot, a hűtési igényeket. Közvetve meghatározza a reaktor méreteket, a hőcserélő kapacitást, a 

betáplált gáz tisztasági követelményeit, így a beruházási és működési költségeket a szintézis gáz 

előállításánál. Annak ellenére, hogy a katalizátor költségek elhanyagolhatóak az egész üzem 

költségeihez képest, mégis meghatározza a katalizátor teljesítőképessége az egész folyamat 

gazdaságosságát. 

 

1.animáció: A katalizátor felületén lejátszódó reakció 
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A katalizátorral szemben támasztott elvárások a következők: 

1) A nagy aktivitás a lehető legkisebb hőmérsékleten, átlagos kereskedelmi katalizátor 25 

térfogat % ammóniát ad 400 bar nyomáson és 480
o
C véghőmérsékleten. 

2) A legnagyobb méregtűrő képesség oxigén és klórtartalmú vegyületekre, amik még a 

legjobban megtisztított szintézisgázban is előfordulnak. 

3) Hosszú élettartam, ami hőállóságot és méregállóságot jelent, ez ugyanis meghatározza a 

katalizátorcsere idejét és az ezzel járó költségeket, termeléskiesést. Korszerű üzemekben 

előfordult már 14 éves használati idő is. 

4) Mechanikai szilárdság, mert ez határozza meg a porlódás és tördelődés miatt a nyomásesés 

növekedést, ami üzemleálláshoz vezethet. Emiatt nem alkalmazták az urániumkarbid 

katalizátort, mert széttöredezett használat közben és az oxigéntartalmú vegyületek 

károsították. 

5) A jelentős ammónia igény miatt megbízható alapanyag ellátásra van szükség, az első ipari 

katalizátor Os tartalmú volt, ezért a BASF felvásárolta az akkori világkészletet. 

 

3.1. ábra: Az ammónia képződés sebessége a hőmérséklet és a nyomás függvényében 

Az ammónia szintézis megvalósításától napjainkig a vas katalizátort alkalmazzák, amit nem-

redukálódó fémoxidokkal promoveálnak. Az utóbbi időben Ru alapú, Rb-mal promoveált katalizátort 

is alkalmaznak ipari eljárásban. A vas katalizátor a fő komponens vasoxid mellett Al2O3-ot és 

promótor K2O-ot tartalmaz, más fémoxidokkal együtt. A készítés során az oxidokat összekeverik, 

majd célszerűen indukciós kemencében megolvasztják (2000
o
C), az olvadékot megfelelő sebességgel 

lehűtik, a kapott szilárd anyagot megfelelő darabosságúra őrlik, végül szintézis gázzal redukálják. Ez a 

redukció történhet in situ a reaktorban, lassú, kontrollált hőmérséklet program szerint, vagy 

előállítanak manapság már un. előredukált katalizátort, amelyet a reaktorban viszonylag rövid idő alatt 

lehet aktiválni. Az ilyen előredukált katalizátort passziválják, mielőtt levegő éri, mert redukált 

állapotban pirofóros. A katalizátort üzem közben óvni kell az oxigén tartalmú vegyületektől (O2, H2O, 

CO, CO2), különösen magasabb hőmérsékleten (>500
o
C) gyors az okozott mérgeződés illetve 

öregedés, ami a katalizátor aktivitásának idő előtti romlását okozza. A szintézis gázból el kell 
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távolítani a kénvegyületeket is, sőt ügyelni kell kis kéntartalmú kenőanyagok használatára a keringető 

kompresszorban. 

 

Az ipari ammónia előállítás részei:    

1. szintézis gáz előállítás 

1. nyersanyag előkészítés és gáz előállítás, 

2. CO konverzió 

3. gáztisztítás 

2. kompresszió 

3. Szintézis és lefújt gáz kezelés 

 

A szintézisgáz gyártás első lépése a fosszilis tüzelőanyagok reakciója vízgőzzel és oxigénnel, 

katalizátor jelenlétében: 

 [CHx] + H2O  CO + H2 + x/2 H2 H > 0 

 

[CHx] + ½ O2  CO + x/2 H2 H < 0 

Ezt az eljárást az angol irodalom „steam reforming‖ kifejezéssel illeti, magyarul vízgáz reakciónak 

nevezik. A CO konverzióját egy második lépésben végzik, szintén katalizátorral: 

 

CO + H2O  CO2 + H2  H
o

298 = -41 kJ/mol 

A reakcióegyenletekből látszik, hogy az első lépésnél szükség van az oxidációra is, mert a vízgáz 

reakció endoterm, ugyanakkor a CO konverzió exoterm. A könnyű szénhidrogéneket lehet a vízgáz 

reakcióval átalakítani, viszont a nehéz fűtőolajokat és a szenet, elsősorban kéntartalmuk miatt csak a 

nem-katalitikus parciális oxidációval lehet hasznosítani. 

 

3.2. ábra: Uhde radiációs és szekunder vízgáz reformer  

1) gázbevezetés, 2) égők, 3) reformáló csövek, 4) elvezetés, 5) levegő bevezetés, 6) katalizátor ágy, 7) 

gázelvezetés 
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A reformálóban Ni/Al2O3 katalizátort használnak, ami elviseli a nagy hőmérsékletet (>1000
o
C). 

Különleges ötvözött acélból készítik a reaktor csöveit, amelyek a katalizátort tartalmazzák. A második 

lépés a szénmonoxid konverzió, amit két lépésben végeznek, az elsőben 320-350
o
C-on vas-króm 

katalizátorral, a másodikban 200-210
o
C-on Cu, Zn/Al2O3 katalizátorral, a végső CO koncentráció 0,1-

0,3%. A következő lépés a CO2 eltávolítása mosással, mosófolyadéknak lúgos kémhatású anyagokat 

használnak, amelyek regenerálhatóak, azaz nagyobb hőmérsékleten leadják az elnyelt széndioxidot. 

Ilyenek egyes szerves nitrogén vegyületek, mint például az etanolaminok, amelyek kémiai 

folyamatban kötik meg a savanyú széndioxidot, működnek fizikai folyamaton alapuló eljárások is, 

mint például az N-metil-pirrolidonos, ezeknél kisebb az energia felhasználás a regenerálásnál, viszont 

a végső széndioxid koncentráció nagyobb. A CO és a CO2 legnagyobb részének eltávolítása után még 

szükség van a maradék oxigén tartalmú gázok eltávolítására is egészen ppm szintekig, mert az 

ammónia szintézis katalizátorok érzékenyek rájuk, mint katalizátor mérgekre. A legelterjedtebb 

módszer a metanizálás, amelynek során a szintézis gázt Ni katalizátoron vezetik át, ahol a CO és a 

CO2 metánná hidrogéneződnek az alábbi reakcióegyenletek szerint. Ez ugyan némi hidrogén 

veszteséggel jár, továbbá az ammónia szintézis körből lefuvatást igényel, hogy ne dúsuljon fel a metán 

a megengedettnél jobban. 

CO + 3 H2  CH4 + H2O H = - 206 kJ/mol 

 

CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O  H = - 165 kJ/mol 

A reakciót hordozós Ni katalizátoron 25-35 bar nyomáson és 250-350
o
C-on hajtják végre.Az ammónia 

szintézis üzemek következő fontos egysége a kompresszió. Ezt a műveletet hosszú ideig dugattyús 

kompresszorokkal oldották meg, amiket elektromos motorokkal vagy gázmotorokkal hajtottak meg. 

Manapság kizárólag centrifugális kompresszorokat használnak, ezeknek számos előnye van, ezért 

nemcsak a szintézis körben, hanem a gázgyártásban és a hűtésnél is ilyeneket alkalmaznak. A 

meghajtásukra gőzturbinákat használnak, amelyek fontos tulajdonsága rugalmas terhelhetőségük. Az 

ammónia szintézis körök többféle konfigurációban működnek, ezek láthatóak a 3/3. ábrán. Az 

ammónia szintézis reaktorok tervezése különleges mérnöki és vegyészmérnöki feladat, a tervezési 

alapadatok, méretek, katalizátorágyak száma, mérete, hőmérséklet profilok, gáz összetételek, 

nyomásesések számításához alkalmas matematikai modellre van szükség. A reaktor viselkedését 

stacioner állapotban két differenciálegyenlet írja le. Az egyik a koncentráció-hely összefüggést adja 

meg, ez a kémiai reakció sebességi egyenlete, a másik a hőmérséklet hely függését írja le, formája 

függ a konverter típusától. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet profil nemcsak a hőtermelő reakció 

sebességétől, hanem a hőelvonás módjától is függ. További egyenletek írják le a betáplálandó anyag és 

a reaktorból kijövő elegy hőcseréjét. 

Az üzemi konverterek két csoportba oszthatók: a belső hűtésűek, amelyeknél a hűtőközeg (a 

betáplált hideg gáz) csövekben megy át a katalizátor ágyon, vagy a csövekben lévő katalizátort a 

csövek között áramolva hűti, ezeket csöves hűtésű reaktoroknak hívják. A másik alaptípusban a 

katalizátorágyat több részre osztják, ezekben a reakció adiabatikusan játszódik le, a képződött hőt a 

szekciók között betáplált hideg gázzal vagy gőzfejlesztésre használt külső hőcserélőkben veszik el. 

Ezeket hívják indirekt hűtésű reaktoroknak. A gáz áramlása axiális, keresztáramú vagy radiális lehet, a 

különböző hűtési módszereket használhatják egy reaktoron belül is. A szigorú körülmények (nagy 

nyomás, nagy hőmérséklet, nagy hidrogén parciális nyomás) különleges szerkezeti anyagok 

használatát követelik meg. Általában a reaktorok egy külső és egy belső köpenyből állnak, a kettő 

között hidegebb gáz áramlik, ami lehetővé teszi a külső nyomásálló rész felépítését kevésbé igényes, 

de nagy szilárdságú acélból. 
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3.3. ábra: Ammónia szintézis körök lehetséges konfigurációi 

A) szintézis kör tiszta és száraz beadott gázra, B) termék kinyerés recirkulációs kompresszió után, C) 

termék kinyerés recirkulációs kompresszió előtt, D) kétlépcsős termék kondenzáció 

a) ammónia reaktor hőcserélőkkel, b) ammónia kinyerés hűtéssel és kondenzációval, c) ammónia 

kinyerés kondenzációval környezeti hőmérsékleten, d) szintézis gáz kompresszor, e) recirkulációs 

kompresszor. 

Az ammónia üzemekben a szintézis körből a képződött terméket hűtéssel kondenzáltatják a 

szintéziskör nyomásán, a kondenzátumot elválasztják a gáztól, amit recirkuláltatnak. Ez a hűtő, 

kondenzációs rész többféleképpen is elhelyezhető a szintézis körben (3/3. ábra). Nagy nyomású 

szintézisnél (>450 bar) a vizes vagy léghűtés elegendő a szükséges kis ammónia koncentráció 

eléréséhez, a modern, középnyomású üzemekben hűtésre van szükség, ami legalább -25
o
C-on 

dolgozik. Ezt a hűtést ammóniával működő hűtőkörökkel oldják meg, ahol az ammónia atmoszférás 

nyomáson történő elpárologtatásával végzik a hőelvonást. 

A szintézis körök működtetésének fontos eleme az inert gáz (metán, argon, hélum) tartalom szinten 

tartása, azaz a lefúvatás mértékének meghatározása illetve a lefújt gáz hasznosítása. A mai üzemekben 

több megoldást is alkalmaznak a lefújt gáz hasznos komponenseinek, elsősorban a hidrogén 

tartalmának a visszanyerésére. Az egyik módszer a kriogén elválasztás, ahol a lehűtött gázelegyből (<-

188
o
C) a metánt, argont, sőt még a héliumot is kondenzáltatják, ily módon a hidrogén 90-95%-a 

visszanyerhető. A másik technológia a membrános elválasztás, ahol a polimer membránon 

átdiffundáló hidrogént összegyűjtve a kompresszor megfelelő fokozatának szívó oldalához vezetik 

(hatásfok 90-95%). A UOP fejlesztette ki a váltakozó nyomású adszorpciót (swing adsorption), zeolit 

és aktívszén adszorbenseket alkalmaznak ennél a módszernél, mintegy 80%-os hatásfokkal a 

hidrogénre nézve. Fejlesztési fázisban van a fémhidrides adszorpciós módszer. 

A továbbiakban összefoglaljuk, hogy az egyes szintézis paraméterek milyen hatásúak az ammónia 

termelésére: 

− nyomás: a növelése növeli a konverziót és kedvező az ammónia egyensúlyi koncentrációjára, 
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− belépő hőmérséklet: két ellentétes hatása van, növeli a reakció sebességet, viszont rontja 

adiabatikus működésnél az egyensúlyt, 

− térsebesség: növelésével csökken a kilépő ammónia koncentráció, de nő a teljes ammónia 

hozam, 

− inert gáz szint: csökkenti a reakciósebességet, 

− hidrogén/nitrogén arány: alacsonyabb hőmérsékleten a maximális reakciósebesség kisebb 

aránynál van, a maximum helye függ a térsebességtől is, 

− recirkulációs arány: a nagyobb recirkuláció csökkenti az ammónia koncentrációt, emiatt 

távolabb vagyunk az egyensúlytól, nő a reakciósebesség, kevesebb katalizátor kell. Viszont 

csökken a hővisszanyerésnél a hőmérséklet, nagyobb hőcserélő felületre van szükség, nagyobb 

csőátmérők kellenek, berendezések nagyobbak lesznek, 

− szeparátor hőmérséklet: mivel ez határozza meg az ammónia koncentrációt a konverter 

belépésnél, a kisebb ammónia koncentrációhoz alacsonyabb hőmérséklet kell, amivel nagyobb 

konverzió vagy kevesebb katalizátor jár együtt, 

− katalizátor szemcse méret: kisebb átmérő nagyobb konverziót ad, mivel a diffúziós gátlás 

kisebb. 

Az ammónia szintézisnél, hasonlóan más energiaintenzív technológiákhoz, a legfontosabb 

költségtényező az, hogy mennyi energiahordozót használunk fel egységnyi termék előállításához  

 

CH4 + 0,3035 O2 + 1,393 N2 + 1,393 H2O  CO2 + 2,262 NH3 

 

H = -86 kJ/mol F = - 101 kJ/mol   25
o
C 

 

A fenti reakcióegyenletből az adódik, hogy 583 m
3
 metán kell 1 tonna ammóniához, ami 

átszámítva 20,9 GJ/t NH3-t jelent, az ammónia fűtőértéke 18,6 GJ/t NH3, ami az elvi minimum. A 

klasszikus Haber-Bosch féle szintézis esetében ez az érték 80-90 GJ/t NH3 volt, a korszerű üzemeknél 

manapság lecsökkent 28GJ alá. 

Az ammónia üzemek két alapvető szintézisgáz gyártó módszeren alapulnak, az egyik a vízgáz 

reakció a könnyű szénhidrogének, a másik a parciális oxidáció a nehéz fűtőolajok és a kőszén 

felhasználásával. Az előbbiek négyféle változatban használatosak. 

1) fejlett hagyományos eljárások nagy teljesítményű reformerrel és sztöchiometrikus levegővel a 

szekunder reformerben, 

2) eljárások csökkentett primer reformeri tüzeléssel és levegőfelesleggel, 

3) eljárások hőcserélős reformerrel, 

4) eljárások szekunder reformer nélkül, levegőszétválasztással. 

 

A második csoport jellegzetessége, hogy kezelniük kell a használt energiahordozók nagy kén tartalmát 

és fémtartalmát, ezért a tisztítási műveletek ezekben mások, a felhasznált energia is jóval több. A 

nehéz olajoknál 35-38 GJ, a szénnél 50-60 GJ/t NH3 a megadott érték. 

Ammónia szintézis környezeti hatásai 

Az általános környezeti hatások, levegő, víz, talaj szennyezés, nyersanyag és energia fogyasztás 

szempontjából az ammónia szintézis viszonylag tiszta technológia, kis emisszióval, kis energia 

fogyasztással, mivel nagyhatékonyságú folyamatról van szó, nincsenek kereszthatások sem. A vízgáz 

reakción alapuló eljárásoknál a NOx emisszió a primer reformer füstgázaiból jön, de mennyiségében 

elhanyagolható más tevékenységekéhez képest. A vízbe történő kibocsátás a többlet gőz 

kondenzációjából adódhat a CO eltávolítás előtt, de ez kiküszöbölhető. Kis mennyiségű metanol és 

aminok visszaforgathatók a kazánvízzel. A gőzös sztrippeléssel kijuthatnak szennyezők a levegőbe, 

viszont a kondenzátumot fel lehet használni a belépő gáz telítésére. A parciális oxidációs 

technológiáknál a gőzkazánok füstgázaiban lévő kéndioxid a környezeti szempontból veszélyes anyag, 

ennek kivonása a tüzelő berendezéseknél ismertetett módon történik. Újabban aggodalmat okoznak az 

ammónia üzemek egyes berendezései, mint zajforrások, különösen lakóterületek közelében. 
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Zajforrásként megjelölték a nagyobb gázmennyiségek lefúvatását, gőzkifújásokat, égők hangját, 

rezonanciás hangokat füstgáz vezetékekből, kompresszorok, fúvók, szivattyúk hangját. A 

zajcsökkentésre használható megoldások például a kis zajszintű lefúvató szelepek, hangtompítók, 

hangszigetelő burkolatok a szivattyúknak, vagy elhelyezésük épületeken belül. 

Az EU országaiban meghatározták azokat az emissziós határértékeket, amelyeket az ammónia 

üzemektől megkövetelnek, ezek természetesen országonként eltérhetnek, de a gyakorlat az 

egységesítés irányába mutat. 

3.2. Salétromsavgyártás  

A salétromsav [16] előállítása az Ostwald által mintegy 100 éve kidolgozott módon történik, a 

következő reakciók szerint: 

1) az ammónia katalitikus oxidációja levegővel NO-dá 

 

4 NH3 + 5 O2  4 NO + 6 H2O 

 

2) az NO oxidációja NO2-dá vagy N2O4-dá 

 

2 NO + O2  2 NO2 vagy N2O4 

 

3)a nitrogénoxidok abszorpciója salétromsav képződésével 

 

3 NO2 + H2O  2 HNO3 + NO 

 

Az ammónia oxidáció Pt-Rh (5%) háló katalizátoron játszódik le, a szelektivitás 93-98% közötti, 

mellékreakció a N2O és a nitrogén képződése. A folyamat sebesség meghatározó részlépése az 

ammónia diffúziója a katalizátor felületéhez a lamináris határrétegen át. A sztöchiometrikus 14,4% 

ammónia koncentrációhoz képest kisebb arányt alkalmaznak a robbanási határ miatt. Az alkalmazott 

hőmérséklet 850-950 
o
C között van a nyomástól és a térsebességtől függően. A katalizátor használat 

közben veszít aktivitásából, ezt a hőmérséklet emelésével lehet kompenzálni. Az aktivitás csökkenés 

egyik oka a fémveszteség, elsősorban a Pt elillanása. Mivel nagyon drága nemesfémekről van szó, 

ezért visszanyerési módszereket dolgoztak ki. Az egyik módszernél mechanikus, üveg vagy kerámia 

szűrőket használnak, a másiknál fémhálót helyeznek a termékgázok útjába, ami Pd-ból készül és úgy 

köti meg, hogy ötvözetet ad a rárakódó Pt-val. Ilymódon a Pt nagyrészét visszanyerik, természetesen 

Pd veszteség árán, ennek az ára viszont fajlagosan csak mintegy ötöde, tizede a Pt-nak. 

A NO tartalmú gázokat oxidálják majd abszorberben alakítják salétromsavvá, az elnyeletési 

reakcióban újra képződő NO az abszorber tányérjai között a gázfázisban oxidálódik NO2-dá.  

(3.4. ábra). Az eljárások változatai abban különböznek, hogy milyen nyomáson végzik az ammónia 

oxidációt és az abszorpciót, valamint abban, hogy hígabb vagy tömény salétromsavat állítanak elő. Ez 

utóbbit kétféleképpen nyerik: az indirekt eljárásokban a töményítést extraktív desztillációval végzik, 

kénsav vagy magnéziumnitrát jelenlétében. A direkt eljárásban folyékony N2O4-ot állítanak elő és ezt 

reagáltatják oxigénnel és híg salétromsavval. 

 

2. animáció: Osztwald-féle salétromsavgyártás lépései 

A salétromsav gyártást annak ellenére, hogy alapjai nem változtak az elmúlt 100 évben, sokan 

fejlesztették. A fejlesztések érintették a bemenő gázok és a cseppfolyós ammónia szűrését, mivel a 

szilárd szennyezések csökkentik a katalizátor hatékonyságát. 
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3.4. ábra: A salétromsav gyártás abszorpciós lépése során lejátszódó reakciók 

A salétromsav gyártás környezeti hatásai 

Két évtizeddel ezelőtt még Magyarországon is megszokott látvány volt, hogy a salétromsav gyártó 

üzemek kéményéből sárga sőt vörösesbarna füst gomolygott. Ennek oka az volt, hogy a véggázokat 

tisztítatlanul engedték ki a levegőbe, a nitrogén oxidok okozták az elszíneződést. Ez természetesen 

nemcsak kellemetlen látvány, hanem káros a környezetre minden élőlény szempontjából. Azóta a 

helyzet alapvetően megváltozott, a környezetszennyező üzemek egy részét leállították, a működő 

üzemeket gáztisztítókkal szerelték fel. 

 

3.5. ábra: A salétromsavgyártás berendezéseinek folyamatábrája 
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A következőkben sorra vesszük azokat a megoldásokat, amelyekkel a salétromsav gyártás 

környezeti hatásait mérsékelni lehet. 

A véggázok kezelésére használt technikák a szelektív katalitikus redukció (SCR) és a nem-

szelektív katalitikus redukció (NSCR). A NOx és az N2O emisszió csökkentésének módszerei lehetnek 

az oxidációs lépés optimalizálása, a levegő és az ammónia minél tökéletesebb összekeverése, a 

gázelegy egyenletes elosztása az oxidáló katalizátoron, a N2O katalitikus bontása az oxidációs 

reaktorban, közvetlenül az oxidáló katalizátor után, az abszorpciós lépés optimalizálása, a NOx/N2O 

kombinált katalitikus eltávolítása NH3 adagolással a véggázba, közvetlenül az expanziós turbina előtt. 

Fontos lehetőség az oxidációs reakció szelektivitásának javítására a katalizátor üzemidejének 

meghatározása, ugyanis a hosszabb üzemidő során romlik a szelektivitás, nő a képződött N2O 

mennyisége. Hasonlóképpen fontos az abszorpciós lépésben a nyomás, a hőmérséklet és az oszlop 

szerkezetének meghatározása, összehangolása, mert mindezek csökkentik a véggázok NOx tartalmát. 

Ilyen optimalizálás eredményeként alakultak ki a két nyomású technológiák, ezeknél a beruházási 

költség nagyobb, de a hatásfokuk jobb. 

A salétromsav gyártó üzemek jelentős hányadánál használják a szelektív katalitikus redukciót a 

nitrogénoxidok bontására, hiszen a szükséges redukálószer, az ammónia rendelkezésre áll. A 

lejátszódó reakciók a következők: 

6 NO + 4 NH3  5 N2 + 6 H2O 

 

6 NO2 + 8 NH3  7 N2 + 12 H2O 

 

NO + NO2 + 2 NH3  2 N2 + 3 H2O 

 

4 NO + O2 + 4 NH3  4 N2 + 6 H2O 

 

 

3.6. ábra: A N2O bontás az oxidációs reaktorban másik katalizátorral 

A hőmérséklet 200-360°C a katalizátortól függően (nemesfémek, V2O5), a képződött hőt itt is 

hasznosítják. 

Egyes üzemekben a véggázok hőmérséklete olyan alacsony lehet, hogy az ammóniás redukciónál 

NH4NO3 képződése előfordulhat, ez lerakódhat az expanziós turbina lapátokon és a kéményben, ezzel 

biztonsági kockázatot okoz. Ennek elkerülésére az abszorpciós toronyba H2O2-ot adagolnak, aminek 

hatására nő az oxidációs hatásfok és lecsökken a véggázok NOx tartalma. Új megoldás most létesülő 
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üzemekben, hogy a NOx redukcióját a véggázban NH3-val, míg a N2O-dét szénhidrogénekkel végzik 

megosztott reaktorban. 

3.3. Karbamid  

Az ipari eljárásokban a karbamidot [17;18]ammónia és széndioxid nagy nyomás alatti (>150 bar) és 

emelt hőmérsékletű (150-210
o
C) Basaroff reakciójában állítják elő: 

Az első reakció gyors, exoterm, teljesen végbemegy, a második lassabb és endoterm, nem megy végbe 

teljesen. 

2 NH3 (f) + CO2 (f)  NH2COONH4  H = - 117 kJ/mol 

 

NH2COONH4  NH2CONH2  H = + 15,5 kJ/mol 

Mint általában, a karbamid üzemeknek is számtalan elvárásnak kell megfelelniük, ilyenek a 

termék minőség, nyersanyag és energia fogyasztás, környezeti hatások, biztonság, megbízhatóság, kis 

beruházási költség. A karbamid ipari előállítása már több mint fél évszázados, ezért kijelenthetjük, 

hogy az előbb említett, részben egymásnak ellentmondó kritériumokat jól meghatározták és 

összefoglalták adott eljárás(ok) megalkotásánál. A mérnöki megfontolások a karbamid 

technológiáknál néhány különleges megoldást eredményeztek: 

 

1) a per pass konverzió a reaktorban termodinamikai okok miatt korlátozott, ez az NH3-CO2 

elegy azeotróp viselkedésével tetézve szükségessé teszi a különleges recirkulációs rendszert, 

2) a közti termék, ammóniumkarbamát nagyon korrózív, ezért a szerkezeti anyagok 

megválasztása és a készülékek kialakítása alapvető fontosságú, 

3) a két mellékreakciót, a karbamid hidrolízisét és a biuret képződését figyelembe kell venni. 

 

3.7. ábra: A karbamid előállítás folyamatábrája 

Gazdaságos átalakulási fokot olyan eljárás tervezéssel lehet kialakítani, ami szerint a termék 

karbamidot el kell választani a többi komponenstől, az ammónia felesleget vissza kell forgatni, az 

ammónium karbamátot elbontani, az NH3-t és a CO2-t visszaforgatni (teljes recirkulációs folyamat). 
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Ezt a karbamid oldat nyomás alatti sztrippelésével és expandáltatásával lehet elérni. A kialakult 

megoldásváltozatok a következők: 

konvencionális eljárások, CO2 sztrippelő eljárások, NH3 sztrippelő eljárások, izobár dupla 

recirkulációs eljárás, NH3 és CO2 sztrippeléssel. Végül a karbamid oldatot bepárolják, kristályosítják, 

vagy olvadékból szilárdítják és granulálják. Így használható műtrágyaként is. 

A karbamid gyártás környezeti hatásai 

A karbamid gyártás a termék és a kiindulási anyagok természete révén nem tekinthető jelentős 

környezeti hatású eljárásnak, energetikai szempontból sem tartozik ezek közé. Ezzel együtt a 

technológiát olyan szintre fejlesztették, hogy a kiindulási anyagokat szinte teljes mértékben 

visszaforgatják, a keletkezett hőenergiát hasznosítják, még a termék formálásánál keletkező port és 

bomlástermékeket is kimossák a véggázokból és visszanyerik. A technológiai vizet visszaforgatják 

vagy tisztítják, ami a benne lévő anyagok hidrolízisét és visszavezetését jelenti. 

3.4. Kénsavgyártás  

A kénsav [19-21] a legnagyobb mennyiségben előállított vegyianyag, a termelése kb 150 millió tonna 

évente a világon. Előállítása különböző kéntartalmú anyagokból történik, úgy hogy először 

kéndioxidot, majd abból kéntrioxidot csinálnak, majd azt vízzel reagáltatják. 

 

S + O2  SO2  SO2 + ½ O2  SO3   H0 = -99 kJ/mol 

 

SO3 + H2O  H2SO4 

 

3.8. ábra: A kénsavgyártás kiindulási anyagai és a kénsav felhasználása 

3.1. táblázat: A kénsavgyártás nyersanyag megoszlása 

SO2 forrás % 

kén 43,7 

Nem-vas fémek 39,0 

Kénsav regenerálás 7,5 

Pirit 4,2 

Visszanyerés és egyéb 5,6 
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A kénsavgyártás exoterm reakciókból áll. A kéntrioxid képződés egyensúlyi reakció, ezért a következő 

módszerek szolgálhatnak az átalakulás növelésére: 

− hőmérséklet csökkentése hőeltávolítással 

− nagyobb oxigén koncentráció 

− kéntrioxid eltávolítás 

− nyomás növelése 

− a megfelelő katalizátor megválasztásával csökkenthető a reakció hőmérséklet 

− nagyobb reakció idő. 

Általában elmondhatjuk, hogy az adott megoldások a kéndioxid forrástól függenek, ez többnyire 

meghatározza a kéndioxid kiindulási koncentrációját is. A legnagyobb mennyiségben felhasznált elemi 

kén a kőolaj finomítókból, a Claus üzemekből származik. Elégetése úgy történik, hogy olvadt 

állapotban a kemencébe porlasztják, ahol levegőben elég, az égetés történhet egy vagy két lépésben, a 

hőmérséklet 900-1500°C. Az égetőhöz hőhasznosító kazán tartozik. A termék gázokat, amelyek 

mintegy 18% SO2-t tartalmaznak, a konverterbe vezetés előtt levegővel hígítják. 

 

3.9. ábra: A kénsavgyártás folyamata 

Az eljárások legfontosabb berendezései a konverterek és az abszorberek, előbbiek modern 

változatai a centrális csöves reaktor és a közbenső hőcserélős reaktor. A kéntrioxid-víz reakciót úgy 

hajtják végre, hogy a gázt kénsavban nyeletik el, miközben vizet is adagolnak hozzá, oly módon, hogy 

a nagy mennyiségű fejlődő reakcióhőt elvezessék. A konverterben működik a katalizátor, ami 

manapság szinte kizárólag V2O5 szilikagél hordozón, CsNO3 promótorral. A reakcióhőmérséklet 390-

440
o
C, ha nem emelkedik 600

o
C fölé tartósan, akkor a katalizátor élettartama elérheti a 10 évet is. 

Az elemi kén mellett a további kéndioxid előállítási lehetőségek: kimerült kénsav bontása, pirit (FeS) 

pörkölése, TiO2 előállítás, fémszulfátok bontása, ércek szinterelése, pörkölése, H2S-ben gazdag 

véggázok, nagy kéntartalmú tüzelőanyagok elégetése, kéntartalmú szerves vegyületek elbontása. A 

felsorolt anyagok feldolgozása általában termikus eljárásokban történik, adott esetben tüzelőanyagok 

elégetésével kombinálva, például csőkemencében koksszal. 

A kénsavgyártás környezeti hatásai 

Ahogy a fejezet elején írtuk, a kénsavgyártás a legnagyobb egyedi vegyi anyag technológia, ezért 

környezeti hatásai már csak a volumenénél fogva is jelentősek, különösen fontosak a kibocsátásai, 

mert savas gázokról és adott esetben mérgező fémekről van szó. A korszerű kénsav gyárak ezzel 
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szemben minimális emisszióval dolgoznak, mert kialakultak azok a megoldások, amelyek lehetővé 

teszik a kénoxidok kibocsátásának nagyon alacsony szintjét. 

A következőkben felsoroljuk azokat a technikákat, amelyek a környezeti hatások mérséklésére 

szolgálnak, azaz BAT (best available technique, elérhető legjobb technika) megoldásként számba 

jönnek: 

− dupla kontakt/dupla abszorpció, 

− egyszeres kontakt/dupla abszorpció, 

− 5. katalizátorágy beiktatása, 

− Cs-mal promóveált katalizátor használata, 

− áttérés egyszeresről kétszeres abszorpcióra, 

− nedves vagy kombinált nedves/száraz eljárás, 

− a katalizátor rendszeres ellenőrzése, különösen az első katalizátor ágyon, 

− tégla-íves konverterek cseréje saválló acél reaktorokra, 

− nyers gáz tisztítás metallurgiai üzemek esetén, 

− javított levegő szűrés, kétlépcsős szűrés kén égetésnél, 

− kén javított szűrése, utószűrők használata, 

− hőcserélők hatásfokának ellenőrzése, 

− véggáz mosás, melléktermékek visszaforgatásával, 

− kéndioxid szint folyamatos mérése, 

− kis szennyezést tartalmazó kén használata, 

− bemenő gáz és égést tápláló levegő megfelelő szárítása, 

− nagyobb kondenzációs felület használata, nedves eljárásnál, 

− sav megfelelő eloszlatása és recirkulációs sebessége, 

− nagy teljesítményű gyertyás szűrők használata abszorpció után, 

− az abszorber sav koncentrációjának és hőmérsékletének ellenőrzése, 

− visszanyerési és ártalmatlanítási technikák alkalmazása a nedves eljárásban. 

 

Külön is érdemes szólni a nedves eljárásról (3.10. ábra), ami tulajdonképpen a SO2 előállításánál 

létrejött nedves gázokat vezeti a konverterbe, ezáltal a kijövő gázokból közvetlenül kénsav keletkezik 

a kondenzátorban. Ezáltal lehetőség nyílik hígabb kéndioxidos gázból is töményebb kénsavat 

előállítani, másik lehetséges előny az elmenő kénsav permet csökkentése a lecsorgó filmes 

kondenzátorban. 
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3.10. ábra: A nedves kénsavgyártás technológiai folyamatábrája 

3.5. Műtrágyák  

A műtrágyák [22] a természetes szerves trágyákkal együtt a talajok tápanyag utánpótlását szolgálják az 

intenzív mezőgazdasági termelés folyamatában. Legismertebbek az NPK műtrágyák, amelyek 

mindhárom fő tápanyagkomponenst, a nitrogént, a foszfort és a káliumot is tartalmazzák vízoldható 

vegyületek formájában, a növények számára a talajból felvehető alakban. A következő fejezetben 

ezeknek a termékeknek a legfontosabb előállítási eljárásait ismertetjük és az eljárások környezeti 

hatásait vesszük sorra. Nem foglalkozunk a műtrágyázás környezeti hatásaival, az ennek hatására a 

természetben bekövetkező többnyire kedvezőtlen folyamatokkal. 

A foszfát ásványok feltárása történhet salétromsavval vagy kevert savakkal (HNO3, H2SO4, 

H3PO4), a keletkezett Ca(NO3)2-ot vagy gipszet elválasztják, a kapott nitrogén és foszfor tartalmú 

oldatot használják tovább a NPK gyártáshoz. A direkt vagy elősemlegesítésnél a savakat (salétromsav, 

kénsav, foszforsav) ammóniával semlegesítik, majd a kapott sóoldatokat bepárolva szilárdítják. A 

másik technológia szerint a savak semlegesítését forgó dobban, szilárd termék jelenlétében végzik 

ammóniával, hasznosítva a semlegesítés hőjét a víztartalom elpárologtatásához. A szemcsés anyag 

kialakítását többféle berendezésben (granuláló dobban, szóró toronyban, keverőgépben, granuláló 

bepárlóban, préseléssel) végezhetik. A szükséges hőmérséklet a termék összetételétől függ, 180-320°C 

közötti lehet, mindenesetre a szilárd anyagok megolvadását el kell kerülni, mert összetapadhatnak a 

szemcsék. 
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3.11. ábra: A NPK műtrágyák előállítása foszfát ásványokból 

A műtrágyagyártás környezeti hatásai 

A műtrágya előállítási technológiák emissziói a NOx, és az NH3, a feltárási és semlegesítési lépésekből, 

valamint a por kibocsátás a szárítás és a granulálás folyamataiból erednek. 

A NOx a foszfát ásványok feltárása során keletkezik, abban az esetben, ha a salétromsav oxidálható 

komponenssel reagál, ilyenek a vas vegyületei és szerves anyagok. Ezért célszerű olyan foszfátot 

használni, aminek minimális a vas és a szerves anyag tartalma. A forgó dobos szárítás és granulálás 

során a szárító levegőbe por kerül, amit ciklonokban választanak le, hogy ne jusson ki a külső térbe. A 

száraz, granulált terméket le kell hűteni, mielőtt tárolásra kerül. Erre a célra forgó dob és fluidizált 

hűtő mellett újabban lemezes hűtőket használnak. Ezekben a forró granulátum saválló acél 

lemezfelületek között csúszik lefelé, miközben a lemezeket belülről vízzel hűtik. A módszer előnyei a 

kisebb mértékű porzás és a szükséges kisebb mennyiségű energia. Alkalmazzák az energia 

takarékosság és a kisebb por emisszió miatt a levegő recirkulációját a szárítóban, ennél szükséges a 

ciklonos és szűrős porleválasztás. A szemcseméret optimalizálásával lehetséges csökkenteni a 

visszaforgatandó elporlott anyagot és a túlméretes szemcséket. A foszfát feltárásból, a homok 

elválasztásából és a kalciumnitrát szűréséből származó NOx tartalmú véggázokat mosóban 

ártalmatlanítják, ahol NH4NO3 oldattal érintkeztetik, amit visszaforgatnak az NPK gyártáshoz. A 

mosást ciklonos leválasztással is kombinálhatják, a mosófolyadékokat pedig recirkuláltatják. A 

folyamatból származó szennyvizet biológiai tisztításra kell vinni, adott esetben a foszfátok előzetes 

leválasztása után. 
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3.6. A klór-alkáli elektrolízis  

Cruickshank már 1800-ban előállította a klórt elektrolízissel, mégis ipari eljárássá akkor vált, amikor 

kidolgozták a szintetikus grafit anódot és rendelkezésre állt a szükséges elektromos áram. Az 1800-as 

évek végén párhuzamosan fejlődött ki a diafragmás és a higanykatódos eljárás, míg a membrános 

technológiát az 1970-es években valósították meg ipari léptékben. 

Ugyanebben az időszakban a grafit anódokat kiszorították az aktivált titán anódok mind a 

diafragmás, mind a higanyos eljárásokban. [23;24] 

A 19. században a klórt csak fehérítésre használták, termelése az 1940-es évektől növekedett 

jelentősen a PVC és poliuretán igényekkel együtt. Az aromás klórvegyületek, a propilénoxid, a 

klórozott szénhidrogén oldószerek és szervetlen klórvegyületek előállítása szintén növelte a klór 

igényt. Jelenleg a Nyugat-Európai termelés 9 millió tonna körül van, a US 11,2 millió tonnás és Japán 

4,2 millió tonnás termelése mellett, a világban 1994-ben 38 millió tonna klórt állítottak elő. 

A klór előállítása az egyik legnagyobb elektromos energia fogyasztó eljárás. Az egyes országok 

vegyiparának fejlettségét szokták a klór termeléssel is jellemezni. 

A klór-alkáli termelésben három technológiát alkalmaznak, a higanyos, a diafragmás és a 

membrános eljárást, nyersanyagként kősót, NaCl-ot használnak. Más eljárások, ahol sósavat vagy 

olvadt alkálikloridokat elektrolizálnak csak mintegy 3%-át adják a klór termelésnek. A membrános 

eljárást az utóbbi 30 évben tovább fejlesztették, mind gazdasági mind ökológiai szempontból jobb a 

másik kettőnél. Ennek ellenére Európában lassan terjed, mert a meglévő üzemek még nem túl régiek, 

cseréjük a következő időszakban várható. 

A klórt legnagyobb mennyiségben a szerves klórvegyületek, elsősorban a vinilklorid előállítására 

használják, ami a PVC monomere. Mivel a klórt nehéz tárolni és szállítani gazdaságosan, ezért 

előállítását általában a felhasználás helyén végzik. Kb 80%-át használják a szerves vegyiparban, a 

vinilklorid mellett klórmetánok, foszgén, triklóretilén előállítására. Számos finomkémiai intermedier, 

gyógyszerhatóanyag és növényvédőszer szintéziséhez is szükség van a klórra. Kb. 15%-át fogyasztja 

el a szervetlen vegyipar, hipoklorit, sósav, fémkloridok és bróm előállítására. Közvetlen felhasználása 

a víz kezelésben és a cellulóz és papír iparban van (~4%). 

Európában a klórt többnyire helyben használják fel, a kapcsolódó technológiák elfogyasztják 

mind a klórt, mind a lúgot, általában egy telephelyen belül. 

Az elektrolízist eredetileg a klór előállítására fejlesztették ki, de az együtt képződő lúg is 

felhasználásra talált, mint például a textilkikészítésre, mosószerek előállítására. A lúg termelés a 

molekulatömegek arányában 1,128 tonna NaOH/tonna Cl2. A lúg általában 50%-os oldat formájában 

képződik, egyszerűen tárolható és szállítható is. Fontosabb felhasználási területei a következők: 

− szerves és szervetlen anyagok szintézise, 

− metallurgiai eljárások, alumíniumipar, 

− cellulóz és papíripar, 

− textilipar, 

− szappan és mosószergyártás, 

− vízkezelés, 

− fogyasztási cikkek. 

A hidrogén szintén a klór gyártás mellékterméke, 28 kg keletkezik 1 tonna klór előállításánál. 

Felhasználása lehet tüzelőanyagként, nagyobb vegyiüzemekben hidrogénezési reakciókhoz, metanol, 

ammónia szintézishez, sósav, hidrogénperoxid előállításához. 

A klór és a lúg együtt keletkezése rögzített arányban állandó problémát jelenthet a klór-alkáli ipar 

számára, mivel a két anyag iránti igény nincs összhangban, hiszen eltérő technológiákhoz is használják 

őket. Ebből adódik, hogy az árak néha nagyon különbözőek az éppen aktuális igényeknek megfelelően. 

A klór nehéz szállíthatósága miatt alkalmazzák azt a megoldást, hogy a könnyen kezelhető diklóretánt, 

a PVC prekurzorát szállítják nagyobb távolságokra. 
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Elektrolízis technológiák 

A klór előállítására szolgáló három eljárás (higanyos, diafragmás, membrános) elsősorban abban 

különbözik egymástól, hogy miképpen oldják meg az anódon keletkező klór és a katódon képződő lúg 

és hidrogén elválasztását. 

A NaCl oldat elektrolízisének alapelve a következő: 

-az anódon a klorid ionok oxidálódnak és klórt adnak,  

NaCl  Na
+
 + Cl

- 

 

2 Cl
-
(old)  Cl2(g) + 2 e

-
 

-a katódon a higanyos eljárásnál nátrium/higany amalgám képződik, amiből a bontóban vízzel 

hidrogén és NaOH keletkezik, a membrános és diafragmás cellákban a keletkező fém Na bontja a vizet 

hidrogén és OH
-
 ionok képződése mellett. 

2 Na
+
(old) +2 H2O + 2e

-
  H2(g) + 2 Na

+
(old) + 2 OH

-
(old) 

 

3.12. ábra: A higanyos elektrolizáló és bontó cella elvi működése 

A higanyos cella működése azon alapul, hogy a hidrogén túlfeszültsége nagy a higanyon, ezért a 

nátrium válik le. A sóban lévő szennyezések (pl. V) csökkenthetik ezt a túlfeszültséget, emiatt 

hidrogén válhat le a Hg katódon és bejuthat a klórgázba. Ez veszélyes, mert a hidrogén a klórral is, 

ugyanúgy mint az oxigénnel, már 4%-os mennyiségben robbanó elegyet alkot. A higanyos cellák 21-

22%-os kimerült sóoldat koncentrációval működnek, ez azt jelenti, hogy egyszeri áthaladáskor a sóból 

15-16% reagál el. Hígabb sóoldattal a vezetőképesség csökkenése miatt romlana az elektromos 

hatásfok. Az elektrolizáló cellában 70-80
o
C, a bontóban 90-130

o
C a hőmérséklet. A Hg katóddal, ami 

a cella alján vékony rétegben folyik, szembe kapcsolt katód manapság már szinte kizárólag Ti-ból 

készül, ami a felületén TiO2 és RuO2 bevonattal van ellátva, ezek az anódok hosszú élettartamúak és 

jobb hatásfokkal működnek (+10%). 

A diafragmás eljárás elsősorban az USA-ban terjedt el, itt még ma is a termelés kb. 70%-át adja. A 

higanyos eljárással szemben ennél minden folyamat egy cellában játszódik le és az elmenő oldat sót és 

lúgot is tartalmaz. A diafragma feladata hogy elválassza az anódon fejlődő klórt és a katódon fejlődő 

hidrogént és az itt keletkező lúgot. Ha nem volna a diafragma, akkor a hidrogén és a klór 

összekeveredve meggyulladna, a lúg és a klór pedig hipokloritot illetve klorátot adna. A diafragma 

azbesztből készül (ma már vannak polimer diafragmák!), elválasztja a betáplált sóoldatot a lúgtartalmú 

katódtérben lévő oldattól. A tisztított sóoldat az anódtérbe lép be és átszivárog a diafragmán keresztül 

a katódtérbe, ennek hajtóereje az, hogy az anódtér folyadékszintje magasabb. A kb. 25% sótartalmú 

oldatból a só fele reagál el a 80-99
o
C hőmérsékleten. A 11% lúgot és 18% sót tartalmazó 

termékoldatot bepárolják 50% NaOH tartalomig, amikor is a só kristályosan kiválik nagyon tiszta 

formában. Ily módon sóoldat készítéshez visszaforgatható. 
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3.13. ábra: A diafragmás (bal oldalon) és membrános (jobb oldalon) elektrolízis cella 

Az 1970-es években az ioncserélő membránok kifejlesztésével új elektrolízis technológia jelent meg, 

ami lehetővé tette mind a higany, mind az azbeszt kiváltását. Azóta is továbbfejlesztették, minden 

szempontból előnyösebb, az új üzemek csak ezzel e technológiával létesültek. 

Ennél az eljárásnál az anódot és a katódot vízzáró, ion-vezető membrán választja el, a sóoldat az 

anódtérben áramlik, ahol a klorid ionok klórrá oxidálódnak. A nátrium ionok a membránon átjutva a 

katódtérbe kerülnek, ahol lúgoldat áramlik. Ide vezetik be az ionmentes vizet, amiből hidrogén és 

hidroxil ionok lesznek, ez utóbbiak a nátrium ionokkal 32-35%-os töménységű lúgot adnak. A 

kimerült sóoldatot szilárd NaCl hozzáadásával, a lúgoldatot bepárlással töményítik. A katód anyaga 

nikkel vagy saválló acél, felületén katalitikus hatású bevonattal, mint például Ni-NiO. Az anód a már 

ismertetett Ti nemesfémoxid bevonattal. A membrán anyaga perfluorozott polimer, amin karboxil 

csoportok vannak a katódos oldali rétegben, míg az anódos oldalon szulfonsav csoportokat építenek a 

polimer rétegbe, a membránt teflon szálakkal erősítik. Élettartamuk 2-5 év közötti. 

Fontos lépés az elektrolízis üzemekben a bemenő sóoldat tisztítása, ugyanis az alkáliföldfém ionok, 

más fémszennyezések károsak az elektrolízisnél, ezért el kell távolítani őket a kiindulási anyagból. Ez 

karbonátos, szulfátos vagy lúgos lecsapással és szűréssel történik. 

3.2. táblázat: A kősó elektrolízis technológiák összehasonlítása 

 Higanyos Diafragmás Membrános 

Lúg minőség Nagy <30 mg/l NaCl 

5-150μg/l Hg 

1-1,5% NaCl tartalom, 

0,1% NaClO3 

Nagy <50 ppm NaCl 

Lúg koncentráció 50% 12% töményíteni kell 33% töményíteni kell 

Klór minőség Kis mennyiségű <0,1% 

oxigént és hidrogént 

tartalmaz 

1,5-2,5% oxigén tartalom 0,5-2% oxigén tartalom 

az elektrolit savasságától 

függően 

Sóoldat jellemzők Tisztítást igényel a só 

minőségétől függően 

Tisztítást igényel a só 

minőségétől függően 

Nagy tisztaságú sóoldatot 

igényel 

Elektromos teljesítmény 

változtathatóság 

Változtatható elektromos 

teljesítménnyel is elmegy 

30%-os kapacitásig 

Csak kis áramingadozást 

és sóoldat áramlási 

sebesség változást enged 

meg 

Lehetséges kisebb 

terheléssel működtetni, 

de rontja a hatásfokot és a 

termék minőséget 

A klór-alkáli elektrolízis környezeti hatásai 

Mind a kiindulási anyagok, mind a technológiából származó szennyező anyagok szempontjából 

alapvető, hogy milyen cellát használnak. A felhasznált elektromosságot nyersanyagnak tekinthetjük, 

nem felejtkezve el előállításának környezeti hatásairól, hiszen az egyik legnagyobb ipari fogyasztóról 

van szó. A környezeti hatások közül ki kell emelni a higanyos és diafragmás eljárások szennyezéseit, 

ami a talaj, a vizek tekintetében egyes helyeken nagyon komoly problémát jelent. 

Különösen veszélyes a higany szennyeződés, ami a legnagyobb mértékű, érinti az összes környezeti 

szférát. Példaként lehet említeni azt, hogy a szervetlen Hg vegyületeket egyes anaerob baktériumok 

szerves vegyületekké alakítják és így bekerülhetnek a táplálék láncba. 
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A higany a hulladékokkal, a lefolyó vízzel eljuthat a talajba, a talajvízbe, onnan pedig az élő 

vizekbe. Ha elkészítik egy üzem higany mérlegét, az soha nem kiegyenlített, a fém felhalmozódik a 

berendezésekben, épületszerkezetekben, nagyon nehéz és költséges eltávolítani, hiszen sűrűségénél 

fogva gyorsan megy lefelé a talajban is. 

A diafragmás technológiánál a fő veszély az azbeszt, aminek nem tehetjük ki az ott dolgozókat. Ezért 

folynak olyan fejlesztések, amelyek az azbeszt diafragma kiváltását célozzák más, ártalmatlan 

anyagokkal. 

Az elektrolízis üzemekre a BAT (elérhető legjobb technika) a membrános eljárás. A működő 

üzemekben olyan klór elnyelető egységre van szükség, ami üzemzavar esetén képes mindazt a klórt 

megkötni, ami az üzem leállításáig termelődik. A membrános üzemekben el kell kerülni a klorátok és 

bromátok kijutását a szennyvizekkel. A higanyos technológiával dolgozó üzemekben a higany 

szennyezés minimalizálása az előírás, vonatkozik ez az üzemeltetésre és az üzemek felszámolására is. 

Hasonlóképpen a diafragmás technológiáknál az azbeszt környezetbe kerülését kell elkerülni, a 

folyékony és szilárd hulladékok megfelelő kezelésével, például termikus kezeléssel. 

A fejlesztések közül a következőket említjük meg: 

oxigénnel depolarizált katód, a tüzelőanyag cella koncepció bevitele az elektrolízis cellába, amivel a 

katódos félcella oxigént redukál hidrogén fejlesztése helyett, amivel a cellafeszültség kb 1 volttal 

csökkenthető. 

 

3.14. ábra: Az oxigénnel depolarizált katód működése 

A membrános technológia továbbfejlesztését jelenti az a további védő réteggel készült membrán, 

amelyikkel 50%-os lúgoldat állítható elő. A diafragmás technológiában történt fejlesztés az un. 

„prekatód‖. Ez a katódra felvitt réteg, ami elektro-katalitikus hatású, a túlfeszültséget csökkenti. 

3.7. Az alumínium ipar technológiái 

A Föld gyakori eleme az alumínium (~8%), a földkéregben oxid formában (Al2O3) bauxit, kaolinit, 

nefelin és alunit ásványként fordul elő.  
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Az alumíniumnak számos előnyös tulajdonsága van, így: 

− korróziónak jól ellenáll 

− kiváló megmunkálhatósággal rendelkezik 

− fajsúlya kicsi 

− jó az elektromos és hővezető képessége 

− jó a nyújthatósága, könnyen alakítható 

2006-ben a világ termelése ~34 millió tonna volt, a legnagyobb termelők Kína, Oroszország, Kanada, 

USA voltak. Ötvözeteit használják, ötvöző fémek: Mg, Zn, Cu. A fém alumínium nem korrodeál 

levegőn, mert stabil oxidréteg képződik a felületén. 

A fém alumínium gyártás nyersanyagát, az alumínium oxidot (Al2O3, timföld) a bányászott és aprított 

bauxitból nátrium-hidroxid oldattal oldják ki maximum 240 
0
C hőmérsékleten(Bayer eljárás). Az oldás 

során alumínium zöme nátrium-aluminátként (NaAlO2) oldatba kerül, míg az oldhatatlan maradék 

vagy „vörösiszap‖, mely vas-oxid és szilícium tartalmú szűréssel eltávolítható. Az oldás reakció 

egyenlete: 

 

 vagy 

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O 2NaAl(OH)4 

A kioldási folyamat optimalizálását a hőmérséklet és nyomás megfelelő értékeivel végzik, a föltárásra 

kerülő bauxit, a benne levő alumínium-oxid típusától függően. 

A folyamat második lépcsőjében a nátrium-aluminát alumínium-oxiddá történő elbontását valósítják 

meg ~50 
0
C-on. Ezt az előzővel fordított folyamatot alumínium-oxid-trihidrát oltókristályok 

adagolásával viszik végbe és finomszemcsés kristályok válnak ki. Az elbontási reakció: 

 
A jelenlévő vizet izzítással távolítják el, 400-600 

0
C-on  γ-Al2O3 keletkezik, mely vegyileg aktív, 

~1200 
0
C-on viszont vegyileg inaktív α-Al2O3 keletkezik. 

 

 
Magas szilícium tartalmú bauxitok esetén megnő az alumínium-oxid veszteség, mert a szilícium-

dioxid reagál a nátrium-hidroxiddal és keletkezett nátrium-szilikát a nátrium-alumináttal reagálva 

nátrium-alumínium-szilikát keletkezik. 
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Fenti veszteség elkerülhető, ha magas Al2O3 és alacsony SiO2 tartalmú bauxitot tárnak fel , vagy a 

bauxit feltáró elegyhez mészkövet (CaCO3) adagolnak, mely kalcium-szilikátot (CaSiO4) képez a 

szilícium-dioxiddal. A timföldgyártás folyamatát mutatja a következő ábra. 

 

3.15. ábra: A timföldgyártás folyamata 

A timföldgyártás folyamatát mégegyszer összefoglalva tehát a mosott őrölt bauxitot magas 

hőmérsékleten és nyomáson feltárják, miközben a bauxit oldhatatlan komponensei kiülepednek. A 

feltárás során keletkező  tiszta oldatba alumínium-oxid –trihidrát  oltókristályokat adagolva, 

alumínium-oxid-trihidrát kristályok válnak ki, melyeket ~1200 
0
C-on izzítva α-Al2O3 fehér por 

keletkezik. A Bayer feltárásnál nátrium-karbonát is alkalmazható nátrium-hidroxid helyett. Ekkor a 

800-1200 
0
C-on szilárd  nátrium-aluminát és széndioxid képződik. 

Al2O3+Na2CO3Al2O3.Na2O vagy 2NaAlO2+CO2 

 

A keletkezett nátrium-aluminátot megőrlik, 90-95 
0
C-on vízben oldják (kioldási oldat). Ezután a vizes 

oldatból szén-dioxid bevezetésével alumínium-hidroxidot kapnak és szódát nyernek vissza.  

 

Al2O3.Na2O+CO2+3H2O2Al(OH)3+Na2CO3 

A kivált vörös színű alumínium-hidroxid hevítésével alumínium-oxid porhoz jutnak. 

A fém alumíniumot a timföld-kriolit (Na3AlF6) olvadékból elektrolitikus redukcióval állítják elő. 

Az alumínium-oxid olvadáspontja ~2030 
0
C, de kriolit hozzáadásával az elegy olvadáspontja ~950 

0
C-

ra csökkenthető. A 10,5% Al2O3-kriolit eutektikus elegyet képez. Az olvadékban 2-8% az alumínium-

oxid aránya. Az elektrolizáló kádban grafit anódot alkalmaznak, az elektrolit alumínium-oxid-kriolit  

elegy, az elektrolízist általában 950 
0
C-on, 4,5 V cellafeszültég és 250 kA cellaáram mellett végzik. a 

katódon végbemegy az alumínium ionok fémalumíniummá történő redukciója, az anódon pedig a szén 

oxidációja. Az anódgáz ~49% széndioxidot, ~50% szénmonoxidot és 0,5-1% fluorgázt tartalmaz. A 

bruttó elektrokémiai folyamat: 

2Al2O3+3C4Al+3CO2 

1 tonna 99,5-99,9% tisztaságú alumínium előállításához mintegy 1,9 tonna timföld, 50 kg kriolit és 

560 kg anódszén, valamint 16 MWh villamos energia (áramhatásfok~40%) és 6 munkaóra szükséges. 

Az ún. Hall-Heroult elektrolizáló cella sémáját mutatja a következő ábra. 
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3.16. ábra: Hall-Heroult elektrolizáló cella 

Az anód a Hall-Heroult cellákban összesütött petrokokszból, kőszénkátrányból, vagy szurokból 

készült és szakaszosan üzemel, mert az elfogyott anódokat pótolni kell. Ezzel szemben a Söderberg-

féle önsülő anódos berendezések anódjai folyamatos üzemre képesek, mert a beadagolt anódmasszából 

folyamatosan süti össze az anódot, mely lassan csúszik lefelé és így pótlódik. A Söderberg-féle önsülő 

anódos cella sémáját mutatja a következő ábra. 

 

3.17. ábra: Söderberg cella 

1-samott téglafal, 2-öntöttvas alap, 2-katód árambevezető, 4-szénkatód, 5-lefagyott elektrolit, 6-

műgrafit bélés, 7-szén anód, 8-ellensúlyok, 9-anódtartó, 10-anódszekrény, 11-anódmassza, 12-olvadt 

anódmassza, 13-anód sín, 14-tüskék, 15-áramcsatlakozók 

Az ábrán jól látható a szénkatód felett elhelyezkedő olvadt fém alumínium és afölött az alumínium-

oxid-kriolit eutektikus olvadék, melyet felül egy alumínium-oxid réteg fed. Az alumínium-oxidot 

szakaszosan pótolják a kádban, mert fogy. Ha kevés az alumínium-oxid az anódhatás révén leállhat az 

elektrolízis, ha túl magas az aránya iszap keletkezik és lecsökken az áramvezetés. Az olvadék 

elektrolit 80-90% kriolitot és 2-8% timföldet és AlF3, CaF3 adalékot tartalmazhat. Mellékreakcióként a 

katódon a fluoro-aluminát ionokból levált fluorid ionok a nátrium ionokkal oldhatatlan nátrium-

fluoridot képezhetnek. Az alumínium elektrolízisénél a termék tartalmazhat szénport és hidrogén gáz 

zárványokat. Az olvadt termékbe grafitcsövön keresztül klórgázt fúvatnak, miközben AlCl3 buborékok 

keletkeznek, melyek felszállva elősegítik a zárványok eltávozását. A nagytisztaságú alumíniumot az 

elektrolízist megismétlésével állítják elő. Ekkor az alumínium az anód és az elektrolit 60% BaCl2, 

17% NaF, 23% AlF3 és 5% NaCl olvadékból áll (~ 760-800
o
C). 
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Az alumínium alkalmazása 

A nagytisztaságú alumínium kis szilárdságú (7-11 MPa), de ötvözéssel szilárdsága növelhető. A 

magnézium ötvöző a leghatékonyabb, mert jól oldódik az olvadt alumíniumban. A cink is jól oldódik, 

de nem növeli jelentősen a szilárdságot. Az alumíniumot és ötvözeteit széleskörűen alkalmazzák a 

repülőgép gyártásban, járműiparban, építőiparban, közterületi, lakossági, mezőgazdasági stb 

felhasználása is jelentős és növekszik. 

Az alumínium kohászat környezeti problémái 

Az alumínium előállítás technológiája számos környezeti probléma forrása. Ezek között említendő a 

bauxutbányászat légszennyező és karsztvíz károsító hatása. A levegőszennyezés lehet diffúz  és 

pontszerű. Légszennyezést okoz timföldpor, AlF3, a CO, CO2, SO2 emisszió  az anód égéséből, a 

hidrogénfluorid kibocsátás (a AlF3 + H2O = HF + Al2O3 reakció következtében), PAH vegyületek, az 

anód kötőanyagból, fluorvegyületek (CF4, C2F6). A vörösiszap az egyik legnagyobb mennyiségben 

keletkező veszélyes ipari hulladék. 

3.8. A vas és acélgyártás technológiái 

A vas magas olvadáspontú, nagy sűrűségű fém. A levegő oxigénje és nedvessége hatására oxidálódik 

(rozsdásodik). A vas jól mágnesezhető, mágneses tulajdonságát a mágneses tér megszűnése után is 

megtartja, a jelenséget ferromágnesességnek nevezzük. A vas fontos, előnyös tulajdonsága, hogy izzó 

állapotban jól kovácsolható. 

A nyersvas gyártása 

A vas a világon a legstabilabb elem, a vas részaránya a földkéregben 4,7%, az alumínium után a 

második leggyakoribb fém. Feltehetően a Föld belső magja túlnyomó részben vasból áll, ezzel van 

összefüggésben, hogy elemi állapotú vas csak meteoritokban fordul elő. A vasvegyületek száma 

jelentős, több, mint 400 vasásványt ismerünk. Földünk legnagyobb vasérclelőhelyei: Brazília, 

Szovjetunió utódállamai, Kanada, Ausztrália, India. A földkéregben a vas vegyületeiben (elsősorban 

oxidjaiban) fordul elő, mert ebben az állapotban van energia minimumon. A vasgyártás lényege az, 

hogy oxidjaiból energia befektetésével adalék és segédanyagok (szén-koksz, mészkő, levegő) 

segítségével magas hőmérsékleten fémvassá redukáljuk. A fémvas magas energia állapota nem tartós, 

a vas és acéltárgyak a környezetben a korrózió hatására előbb-utóbb ismét energia minimumra jutnak, 

oxidok formájában. A vasgyártás nyersanyagául szolgáló legfontosabb vastartalmú ércek 

tulajdonságait foglalja össze a következő táblázat. 

3.3. táblázat 

A vasérc neve vasvegyülete vastartalma(%) 

magnetit (mágnesvasérc) 

Fe3O4  

50-70 

hematit (vörösvasérc) 

Fe2O3  

40-60 

limonit (barnavasérc) 

Fe2O3.1,5H2O  

30-50 

sziderit (vaspát) 

FeO.CO2  

25-35 
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A vas előállítása ún. vaskohókban történik. A kohósítás során a vas oxidjainak indirekt és direkt 

redukciója megy végbe. A nagykohó sémáját mutatja a következő ábra. 

 

3.18. ábra: A nagykohó vázlatos rajza a regiókra jellemző reakciókkal 

A nagykohó hőálló téglákkal bélelt 10-30 m magas acéltorony, melybe felül táplálják be a 

megfelelő méretre őrölt vasércet, mészkövet és kokszot. A szükséges hőt a kémiai folyamatokban 

keletkezett szénmonoxid tartalmú torokgáz és a koksz egy részének égéséből fedezik, melyhez alulról 

előmelegített levegőt fúvatnak be. A kohóban alul ~1700 
0
C hőmérséklet van és felfelé csökken a 

hőmérséklet. A kohóban felülről lefelé csúszó vasérc-koksz-mészkő elegyben a következő folyamatok 

játszódnak le: 200-300 
0
C-on a töltetben lévő szabad és kötött vizek gőzként távoznak.  

400-600 
0
C-on a karbonátok bomlanak széndioxidra és vízre és megindul a vasérc oxidjainak indirekt 

redukciója is a kokszból és a széndioxidból keletkezett szénmonoxid hatására. Az indirekt redukció 

sebessége kicsi, viszont kevesebb a koksz fogyasztása, így az indirekt redukcióval keletkezett vas 

mennyisége ~66%. 500-900 
0
C között a kohó alsó, magasabb hőmérsékletű részében keletkezett 

szénmonoxid egy része széndioxiddá és elemi szénné diszproporcionálódik. Emellett a diszproporció 

során keletkezett szénnel a vas vas-karbiddá reagál: 

 

3Fe+2COFe3C+CO2 

 

3FeO+5COFe3C+4CO2 

 

A széndioxid magasabb hőmérsékleten szénmonoxiddá bomlik (1000 
0
C-on 100%-ban, 800 

0
C-on 

90%-ban, 500 
0
C-on 5%-ban). Tehát 1000 

0
C felett a szénmonoxid nem tudja a vasoxidot redukálni, 

mert nem tud széndioxiddá oxidálódni, így ezeken a hőmérsékleteken csak az elemi szén képes 

redukcióra. 750 
0
C felett megindul a vasoxidok izzó szén hatására bekövetkező közvetlen, direkt 

redukciója. 900 
0
C felett pedig az egyéb vegyületek, így a szennyező szilícium, mangán és 

foszforvegyületek is redukálódnak. 

  

FeSiO3 + 3 C  Fe + Si + 3 CO 

SiO2 + 2 C  Si + 2 CO 

MnO + C  Mn + CO 

P2O5 + 5 C  2 P + 5 CO 

 

A kohóba kerülő vasércet előzetesen aprítják, zúzzák és néha pörkölik. A pörkölést a nagy illóanyag 

tartalmú ércek előkezelésére alkalmazzák, ilyenkor elillan a vízgőz egy része, a piritből SO2, a 

szideritből CO2 távozik. A pörkölést 500-600 
0
C-on vasérc és kokszrétegeken végzik. 

A nagyolvasztóba bekerülő C, Mg, Al, Si, P, Mn, Fe, Co, Ni, Pb, Cu, Hg, Au, Pt elemek közül a vastól 

jobbra eső elemek oxidjai hamarabb redukálódhatnak, mint a vas oxidjai, ezért ezek e termék vasban is 
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benne lehetnek. A vasnál nehezebben redukálható Mn és P még elemi állapotban bekerülhet a vasba, a 

Mg, Ca Al azonban nem. A meddők ezért főként kalcium-alumínium-szilikátként olvadt állapotban a 

salakban vannak. A szén egy része többé-kevésbé ötvöződik a vassal és aránya befolyásolja a nyersvas 

minőségét. A vastól balra eső elemeket tehát (Si, P, Al, Mg) előzetesen el kell távolítani. 

A redukáló- és energiahordozó anyagként alkalmazott koksz előnye, hogy már nincs benne lepárolható 

anyag és kellő nyomószilárdsága révén biztosítja a gázok átáramlását a szilárd tölteten. Szerepe 

hármas, biztosítja a kellően magas hőmérsékletet, redukálja a vas oxidjait és ötvöző anyagot (szenet) 

biztosít a nyersvashoz. Az első funkciója részben helyettesíthető földgázzal, vagy fűtőolajjal. A 

salakképző anyagok a nagyolvasztóba bekerülő meddő kőzetek (SiO2, Al2O3, CaO, MgO) és a koksz 

hamualkatrészei a salakba kerülnek. Ugyanakkor a foszfor, a kén, a cink és a réz bekerülhet a 

nyersvasba, rontva annak tulajdonságait. Ha a meddő kőzet nem ugyanazon hőmérséklet tartományban 

olvad, mint a nyersvas, akkor salakképző anyagokat kell adagolni az olvasztóba. Ezek a kalcium, 

szilícium és alumínium szilikátjai és aluminátjai. A CaO adalék csökkenti, a SiO2, és az Al2O3 adalék 

növeli a salak olvadáspontját. A salak szerepe az, hogy védi a megolvadt vasat az újra oxidálástól, 

kisebb sűrűsége révén az olvadt vas tetején úszik. Emellett a megolvadt salak tisztítja a nyersvasat, 

kalcium-tartalma leköti ként kalcium-szulfidként és az beoldódik a salakba. Ezen túl elősegíti a 

keletkezett vascseppek egyesülését, mert eltávolítja a cseppek felületén kialakult oxidréteget. A 

bekerülő meddő kőzet adataiból ki lehet számítani a képződő salak olvadáspontját. 

A nagyolvasztóból kikerülő forró torokgázok hőtartalmát regenerátorként működő levegő előmelegítő 

hőcserélőben (Cowper-tornyok) nyerik ki. A CO és N2 tartalmú gáz szénmonoxidját elégetik a 

regenerátorban. A salakot lecsapolása után lehűtik, majd apróra törik és salakcement, salaktégla, hő- és 

hangszigetelő anyagok készülnek belőle. 

Az összes termelt nyersvas 80-85 %-a az acélgyártáshoz használt fehér nyersvas. Széntartalma vas-

karbid (Fe3C) formájában van jelen. A nyersvas másik fajtája az öntészeti vagy szürke nyersvas. 

Széntartalma lassú hűtés hatására grafit alakjában van jelen.  

Egy nagyolvasztó tipikus anyagmérlege: 1 tonna nyersvas előállításához 2 tonna vasoxid, 600 kg 

koksz (44% redukál, 50% fűtőanyag, 6% ötvöző), 107 kg salakképző anyag (CaO, MgO, CaCO3), 

2200 kg levegő. A vas mellett keletkezik 662 kg salak és 3000 kg (~4500 m
3
) torokgáz. A torokgáz 

CO, N2, CO2 és H2 gázokat tartalmaz. A szállópor tartalmat zsákos porszűrőkkel és elektrosztatikus 

szűrőkkel távolítják el. A keletkezett salakból salaktéglát, salakgyapotot, habsalakot, 

kohósalakcementet állítanak elő és hasznosítják a műtrágyagyártásban (mésztartalom) is. 

Öntöttvas és acélgyártás 

A nyersvas karbontartalma 1,7% fölött van, az ún. szürke vagy öntödei nyersvasban a karbon tartalom 

2% fölött van döntően grafit formában, az ún fehér nyersvasban 1-2% a karbon tartalom döntően 

vaskarbid (Fe3C) .formában. A fehér nyersvas nem forgácsolható, nem kovácsolható, belőle döntően 

acélt gyártanak. Ez teszi ki a nyersvas felhasználás döntő részét. A szürke nyersvas nem kovácsolható, 

belőle öntöttvas készül. Az öntöttvas gyártásban a beérkezett szürkevas adagokat ún. kúpoló, vagy 

lángkemencében újraolvasztják és formába öntik. A formák homokból készülnek szerves kötőanyag 

segítségével. A kész formát kiszárítva a szerves kötőanyagok elszenesednek és az öntőforma gázok 

számára átjárhatóvá válik. Szürkeöntvények főleg a gépalkatrészek, háztartási cikkek. Kéregöntéssel  

erős kopásnak kitett, annak ellenálló felületek (pl. vasúti kerekek) készülnek. Az ún. temperöntvények 

fehér nyersvas izzításával keletkeznek, mely során a vaskarbid elbomlik és szén válik ki. Így lágy, 

megmunkálható öntöttvasat kapunk. Tömegáru készül belőle, csőkötések, kulcsok, kerékpár 

alkatrészek stb.  

Az 1,7% alatti karbontartalmú vasat acélnak nevezzük. Az acélok csoportosítását mutatja a következő 

ábra. 
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3.19. ábra: Az acélok csoportosítása 

Az acélgyártás célja a nyersvas karbon és egyéb kísérőelemeinek megfelelő mértékre történő 

csökkentése, illetve ötvöző anyagokkal a kívánt tulajdonságok elérése. Acélgyártás: szennyezések (C, 

Si, S, P) eltávolítása a nyersvasból oxidációval, levegővel vagy oxigénnel történik (frissítés).  

Acélgyártás technológiái 

Frissítés: a karbont és kísérőelemeket a folyékony nyersvasból oxigén segítségével égetik ki, 

szélfrissítés: (Bessemer, később Thomas eljárás) a folyékony nyersvason levegőt fújnak át, ami az 

oxigéntartalmával kiégeti a karbont és a kísérőelemeket. Hatásos, gyorsan megy végbe. Hátránya: a 

konverter nem fűthető, a tisztaság nem megfelelő, csak magas szilícium tartalmú vasat lehet vele 

feldolgozni. Csak a frissítés során keletkező szabad FeO képes a kísérő elemeket oxidálni. A savas 

jellegű SiO2 és P2O5 viszont leköti az FeO-t és nem tud oxidálni. Ugyanakkor az így lekötött vasoxid 

újra felszabadítható CaO vagy MgO segítségével. Frissítés során jelentős hő szabadul fel. A Thomas 

eljárásnál égetett meszet adagolnak az olvadt vashoz a foszfor lekötése céljából. 

Siemens- Martin eljárás: lényege a karbon és kísérők oxidációs eltávolítása Fűthető kemencébe a 

nyersvasat és az ócskavasat különböző arányokban adagolják. A tüzelőanyag gáznemű vagy folyékony 

szénhidrogén és előmelegítést alkalmaznak. Az ócskavas (vasoxid) szerepe az, hogy oxigénjét leadva 

elősegíti a karbon és a többi szennyező oxidációját. A gyártás időtartama kb. 5-6 óra. Az eltávolított 

komponensek gázként (CO, CO2) illetve a salakkal távoznak. A technológia szakaszai: 

− a nyersvas és az ócskavas berakása, olvasztás 

− a nyersvas frissítése (oxidáció) 

− a keletkezett gázok eltávozásának elősegítése, Mn, Si adagolása a vasoxidok redukciójához, 

ötvöző anyagok adalékolása. 

Az eljárás terméke ma már nem megfelelő minőségű, ezért nem alkalmazzák. 

 

Linz-Donawitz eljárás: a konverteres acélgyártási eljárások mai is alkalmazott technológiája. A körte 

alakú billenthető konverterbe  acélhulladékot, folyékony nyersvasat és adalékanyagokat adagolnak. Az 

égés táplálása oxigén befúvással történik. A karbon és szennyezők kiégésének hője tartja olvadt 

állapotban a vasat. A végtermék 0,25-0,3% C-tartalmú acél. A technológia lépései: a betét berakása, 

frissítés oxigén gázzal (C és szennyezők kiégetése), ötvözés igény szerint, utókezelés (dezoxidálás-Si, 

Al adagolás, csillapítás-nincs gázhólyag), öntés.  
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Elektroacél gyártás: olvasztás, kiégetés ívfényes vagy indukciós kemencében történik. Acélfürdő 

hevítése elektromos árammal történik. Legjobban szabályozható, legtisztább acélgyártási eljárás. A 

frissítéshez szükséges oxigént csak a vasérc szolgáltatja, ezért pontos adagolás szükséges Túlsúlyban 

ócskavas kerül felhasználásra. Célja ezért a már meglévő acélok beolvasztása, olvadék tisztítás, 

finomítás, vegyi összetétel szabályozása. Az adagolt salakképzők mész; folypát (CaF2), timföld 

(Al2O3). Az oxigént a rozsdás vas biztosítja. Energiaigénye: 0,7-0,9 GJ/t 

 

Ívfényes kemencében fémolvadék és/vagy szilárd anyag a betét. Hőt az elektródák és olvadék közötti 

ív fejleszt. Jól szabályozható, tiszta acélokat lehet gyártani. Indukciós kemencében szilárd anyag a 

betét, hőforrás az indukált áram Joule-hője (transzformátor hatás). 

 

3.20. ábra: Ívkemence 

Acélok utókezelése 

− Sugárvákumozás: folyékony acélsugár öntése vákumban, erős gáztalanodás lép fel. 

− Vákumívfényes átolvasztás: katód az acélrúd, anód a réz kád, ív hatására az acél megolvad, a 

vákumban gáztalanodik. 

− Elektrosalakos átolvasztás: az elektrolizáláskor a megolvadt salakon átfolyó acél gáz- és 

szennyező tartalma lecsökken. 

Acélok ötvözése 

Az ötvözőanyagok helyes megválasztásával az acélok tulajdonságai a legkülönbözőbb irányokban 

fejleszthetők. Az acélok ötvözéséhez leggyakrabban szilíciumot (Si), mangánt (Mn), krómot (Cr), 

nikkelt (Ni), molibdént (Mo), vanádiumot (V) és wolframot (W) használnak. A Ni, Cr-ötvözött 

acélokat rozsdamentes acélnak nevezik. A gyakori 13-8-as rozsdamentes acélok 13% krómot és 8% 

nikkelt tartalmaznak és korrózióállók. Az egyes ötvöző elemek az ötvözet tulajdonságaira gyakorolt 

pozitív (+) hatásait foglalja össze a következő táblázat. 
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3.4. táblázat: A vegyipari termelés egyes európai országokban* (milliárd euró) 

Tulajdonság Ötvözőelem 

 Si Mn Cr Ni Mo W 

Keménység + ++ ++ ++ + + 

Szilárdság + + ++ + + + 

Rugalmasság +++ 0 + 0 0 0 

Melegszilárdság + 0 + +++ +++ +++ 

Kopásállóság + + + + + + 

Rozsdaállóság + 0 +++ ++ 0 + 

 

A világ 2006-os acéltermelésének megoszlását mutatja a következő táblázat. 

3.5. táblázat: Acéltermelés a 2006 évben 

 
BOF-oxigénes konverter, EAF-ívkemence, OHF-Siemens-Martin  

 

A táblázatból jól látni, hogy a Siemens –Martin eljárást már csak Oroszországban és Ukrajnában 

alkalmazzák és a világban 65%-ban oxigén konverteres és 32%-ban elektroacél gyártás az alkalmazott 

technológia. 

3.9. Fontosabb színesfémek előállítása 

Magnézium 

Alapanyag: magnezit ásvány (MgCO3)  vagy tengervízi sók (MgCl2) kiválása. A MgCl2 

elektrolízisével állítható elő a Mg.  

Előnyök: 

Ötvözve kiváló tulajdonságú könnyűfém 

Az alumínium ötvözetekben hasznos ötvöző 

A színesfémek közül a réz a legelterjedtebben használt, a többiek elsősorban ötvözőként hasznosak. 

Réz 

A réz iparban az acél és az alumínium után a legintenzívebben alkalmazott fém. A földkéreg mintegy 

0,01 % rezet tartalmaz. Az aranyhoz és ezüsthöz hasonlóan elemi állapotban is megtalálható: ez a 

termésréz.  

Épület szerkezetekben, közlekedésben és elektronikában alkalmazzák. Kedvező tulajdonságai: 

• magas elektromos vezetőképesség  

• magas hővezetőképeeség 
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• korrózióálló  

• jól megmunkálható, kovácsolható (nehezen önthető) 

• megfelelő szilárdságot biztosít 

A réz ércei általában kénvegyületeit tartalmazzák, így a kalkozin (Cu2S), kalkopirit (CuFeS2), illetve 

oxidok, így a kuprit (Cu2O). 

 
kalkozin            kalkopirit       kuprit 

 

A fontosabb lelőhelyek: Kanada, Chile, Németország, Olaszország, Peru,  U.S.A., Zambia. 

Magyarországon Recsken található. 

Előállítása: szulfidos ércekből pirometallurgiai, oxidos, karbonátos érceiből hidrometallurgiai 

módszerekkel. A réz-szulfid  tartalmú érceket mivel igen sok meddő kőzetet és más érceket 

tartalmaznak előkezelik (törik, mossák, szitálják, pörkölik). A pörkölés során távoznak az illékony 

arzén- és antimon-oxidok és csökken a kéntartalom. A pörkölés során lejátszódó kémiai reakciók: 

2CuFeS2 + 6,5O2  2CuO + Fe2O3 + 4SO2, 

CuFeS2 + 4O2  CuSO4 + FeSO4 

Oxidos ércek esetén nem szükséges a pörkölés. A koncentrátumokat ezután megolvasztják, miközben 

réz-szulfid vas-szulfid elegye (kéneskő) és salak keletkezik.  

Kéneskő előállítása. A kéneskő a réz előállításának dúsított középterméke: Cu2S·FeS. Pörkölés esetén 

a művelet olvasztással történik, amelynek során a fölösleges vasat és más elemeket salakba viszik. A 

kéneskőre olvasztást lángkemencében, ritkábban elektromos vagy aknás kemencében végzik. A por 

alakú színporokat röptében olvasztással dolgozzák fel. A nyers, vagy fekete rezet (~98%) ezután 

levegő átfúvatásával nyerik ki: 

Cu2S+O22Cu+SO2 

A konverterben a vas (és részben a réz is) oxidálódik. Az így nyert nyers rezet tovább finomítják 

lángkemencében olvadt állapotban levegőt fúvatnak át rajta, ekkor valamennyi réznél kevésbé nemes 

fém (M) elsalakosodik. 

M+Cu2O2Cu+MO 

A visszamaradt olvadékot koksszal vagy faszénnel vonják be és a maradék réz-oxid tartalom főtömege 

redukálódik (~0,5% marad). Az így nyert raffinált réz tisztasága ~99,5%. Ennek további finomítása 

elektrokémiai úton lehetséges. A raffinált rezet 4-6 cm vastag anódlemezekké öntik, majd katódként 

vastag elektrolit réz lemezeket alkalmazva kénsavas rézfürdőben elektrolizálják. Az elektrolízis során 

(0,25-0,3 V feszültség, 150-200 A/m
2
 áramsűrűség)  az anódról levált szennyezett réz a katódon, tiszta 

elektrolit rézként kiredukálódik. A réznél nemesebb fémek (Pb, Bi, Sb, As) színfém, oxid,szulfát és 

bázikus-szulfát formában az anódiszapba kerülnek. Az anódiszap tartalmaz kevés rezet is (réz, réz-

szulfid, réz-szelenid formában), melyből kinyerhető. Az így nyert nagy tisztaságú elektrolit rezet 

(99,95% tisztaság) elektrokemecében inert gázatmoszférában átolvasztják. 

A hidrometallurgiai eljárások lényege a dúsított érc vizes oldatba vitele, a szennyezők eltávolítása és 

a réztartalom koncentrálása, végül a fém lecsapása vagy redukciója. A híg savas oldatban lévő rezet 

egy szerves extrahálószerrel szerves fázisba viszik, míg a szennyezők a vizes oldatban maradnak. A 

szerves oldószerből a rezet erősen savas oldattal reextrahálják és a réz újra vizes fázisba kerül. Az 

oldatból a rezet végül elektrolitikus redukcióval fém rézként leválasztják. A hidrometallurgiai 

eljárások energiaigénye mintegy negyede a pirometallurgiai réz előállításának.  

Újabban a réz biológiai vagy baktériummal végzett kinyerését is alkalmazzák. A vas-szulfidokat vas-

szulfáttá oxidáló baktériumok révén a keletkezett réz-szulfát oxidálta és feltárta a szulfidos rézérceket. 

A baktériumos feltárást az extrakciós elektroredukciós módszerrel kombinálva kis rézlelőhelyeken 

gazdaságosan alkalmazható. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9nesk%C5%91&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Salak
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A réz ötvözetei 

A réz kis szilárdságú anyag. A réz szilárdsági jellemzői, technológiai tulajdonságai az ötvözés során 

jelentősen javulnak.  A réz és a cink ötvözete a sárgaréz. Színe a réztartalomtól függ, az ún. hamis 

arany 80%-a rézből áll. A szerelőipar csapok, szelepek és egyéb szerelvények készítésére használja fel. 

Ezek az ötvözetek keményforrasztáshoz is használhatók. A réz és az ón ötvözete a bronz. Jól önthető, 

kémiailag ellenálló. Dísztárgyakat, szobrokat, alkatrészeket (csigák, csigakerekek) készítenek belőle. 

A réz, nikkel és cink ötvözete az ún. újezüst és az alpakka. Fehér színű, kémiailag ellenálló és 

hidegen is jól alakítható. Evő- és rajzeszközöket, finommechanikai szerelvényeket készítenek belőle. 

A Cu-Zn-Ag ötvözeteket ezüstforraszoknak nevezik, a műszer- és ékszeriparban használják.  A Cu-

Zn-Ni-Pb ötvözet jól önthető és nagy szilárdságú, ezért nemes sárgaréznek is nevezik. 

Turbinalapátok, hajócsavarok, szeleporsók stb. készítésére alkalmas. A Cu- Al ötvözetet 

alumíniumbronznak nevezik a kénsav sem támadja meg, ezért élelmiszeripari gépek és erős 

korróziónak kitett szerkezetek készítésére alkalmas.  

Nikkel 

Közepes keménységű, közepes olvadáspontú, jól alakítható fém. Ferromágneses, ötvözetei is 

mágneses tulajdonságúak. Felületén nikkel-oxid (NiO) réteg alakul ki, ez megvédi a további 

oxidálódás ellen. Híg ásványi savakban oldódik, a tömény oxidáló savak passziválják. Lúgokban nem 

oldódik 

A nikkel tulajdonságai: 

− Ezüstös színű, 

− szívós,megmunkálható fém, 

− oxidációnak ellenáll, 

− korróziónak ellenáll, 

− Ferro-mágneses tulajdonsággal rendelkezik, 

− költséges, 

− nem ötvözhető olcsó fémekkel. 

Korrózióálló szerkezeti és ötvöző anyagként (rozsdamentes acélok stb.) és speciális technológiai 

körülmények között alkalmazzák. 

A nikkel tartalmú ércek három csoportba sorolhatók: a nikkel-réz-szulfidok, nikkel-szilikátok és a 

nikkel-lateritek (vas-oxidban dús talaj)  és szerpentinek csoportjába. Rendszeresen réz és kobalt kíséri. 

A nikkelt iparilag a pentlandit ((Fe,Ni)9S8) és a pirrhotit ásványokból állítják elő. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nikkel - cite_note-webelements-geology-0 Más fontos nikkelércek a 

gersdorfit (NiAsS2) és a nikkelin (NiAs). A vasmeteoritok vagy más néven szideritek  

5-20% nikkelt tartalmaznak vassal ötvözve.  

Előállítása 

A világ nikkeltermelésének nagyobbik része szulfidos ércekből (pentlandit, millerit) vagy arzenides 

ércekből (nikkelin, rammelsbergit) származik, az oxidos ércekre (garnierit, laterit) mintegy 40% jut. A 

szulfidos ércek nikkeltartalma nagyobb, ezért gazdaságosabb a feldolgozásuk. A nikkelérceknek 

általában számottevő a kobalttartalma, ezért azt -elsősorban hidrometallurgiai módszerek esetén- 

elválasztják a nikkeltől. A réz előállításához hasonlóan előállítható tűzi kohászattal (pirometallurgia) 

és hidrometallurgiás úton. 

A nikkel tűzi kohászata 

A nikkel szulfidos ércekből való előállításának részfolyamatai emlékeztetnek a réz tűzi kohászatára. 

− Dúsítás. Az alapércet rendszerint a bánya területén dúsítják, hogy a feldolgozó üzembe csak a 

meddőtől megszabadított alapanyagot szállíthassák. A dúsítás aprításból és flotálásból áll. A 

szelektív flotálás során nemcsak a nikkelszínport, hanem a mindig jelenlévő rézszínport is 

elkülönítik. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ferrom%C3%A1gness%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pentlandit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirrhotit&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nikkel#cite_note-webelements-geology-0
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gersdorfit&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nikkelin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vasmeteorit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kobalt
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− Pörkölés. A pörkölés során a színpor kéntartalmának 50–70%-át eltávolítják. A pörkölékben a 

nikkel NiS és Ni3S2, a réz Cu2S, a vas pedig különböző vasoxidok formájában lesz jelen, 

miközben SO2 keletkezik. 

− Nyers rezes nikkeles-kéneskő előállítása. A művelet eszköze aknás kemence, lángkemence, 

elektromos kemence vagy fluidizációs kemence lehet. Az eljárás során létrejön a nikkel, réz és 

vasszulfidokat tartalmazó kéneskő, ami 25–35% nikkelt, 5–8% rezet és 0,8–1,5% kobaltot, 

35–45% vasat és ként tartalmaz. 

− Finom rezes nikkeles-kéneskő előállítása és továbbfeldolgozása. Az előző fázisban előállított 

kéneskövet konverterbe adagolják, és oxidációs művelettel eltávolítják belőle annak 

meglehetősen nagy vastartalmát. A finom rezes nikkeles-kéneskő továbbfeldolgozási 

módszere a céltól függ. Konverterezéssel vagy pörköléssel Cu-Ni ötvözet, szegregációs 

eljárással NiO, esetleg redukáló olvasztással fém nikkel állítható elő. 

− Raffinálás. Mivel a nyersnikkel szennyezett, azt meg kell tisztítani. Különösen a kén 

eltávolítása fontos, mert ez törékennyé teszi a nikkelt. A raffinálás piro- és hidrometallurgiai 

módszerekkel valósítható meg. A pirometallurgiai raffinálást oxidáló olvasztással valósítják 

meg, aminek során a szennyezők oxidálódnak és salakba mennek. Elektrolitos módszerrel is 

raffinálnak nikkelt. 

A nikkel nedves kohászata 

A hidrometallurgiai eljárások előnye az, hogy – a pirometallurgiával szemben – lehetővé teszi az 

értékes kobalt elkülönítését is. A nedves kohászati technológiák részfolyamatai: a lúgzás, a fém 

kinyerése (szinítés) és a raffinálás (a körfolyamat része még a lúgtisztítás és visszajáratás is). A 

szulfidos színporokat és kénesköveket autoklávokban 70–80 °C-on ammóniával lúgozzák, miközben a 

nikkel- amin-komplex (Ni(NH3)6SO4) formájában kerül oldatba. A keverékből kifőzik az ammóniát, a 

réz CuS alakban kiválik. A nikkelt hidrogénes redukcióval választják le. Egy másik eljárás szerint a 

lúgzószer H2SO4, HCl vagy FeCl3. Van kidolgozott módszer elektrolitos szinítésre is. 

A nikkel ötvözetei 

Az invar acél 36% nikkelt, 0,5% mangánt és 0,5% szenet tartalamzó ötvözet és igen kicsi a hőtágulási 

együtthatója, elektromos műszerek alapanyaga. A konstantán 40-44% nikkelt tartalmazó rézötvözet 

és elektromos ellenállások anyaga. A platinit 46% nikkelt és 0,15% szenet tartalmazó acél és egyezik 

a hőtágulása az üvegével. A saválló, rozsdamentes acélok tipikiusan 13% krómot, 8% nikkelt 

tartalmaznak, a monelfém 68% nikkelt, 28%-rezet, 2,5% vasat, 1,5% mangánt tartalmaz és kémiailag 

rendkívül ellenálló. 

Króm 

Ezüstfehér, jól fényezhető, magas olvadáspontú, kemény fém. Keménysége miatt nehezen 

megmunkálható. Ezüstfehér, kissé kékes árnyalatú, szép fémfényű. Kémiai hatásokkal szemben 

rendkívül ellenálló, mivel felületén vékony de igen ellenálló oxidréteg keletkezik. A legfontosabb 

ásványa a krómvaskő vagy kromit (FeO·Cr2O3). A világ kromit termelésének nagy része Dél-

Afrikából származik, de fontos termelők még: Kazakisztán, India, Oroszország és Törökország. Más 

ásványa a vörös ólomérc (krokoit) (PbCrO4) és elég ritkán előfordul elemi állapotban is. 

Előállítása 

A mangánhoz hasonlóan ritkán állítják elő a tiszta fémet, helyette a nagy koncentrációjú vasötvözetét a 

ferrokrómot (30-60% Cr).  A természetben előforduló ásványokból előbb az oxidját állítják elő, és 

ebből aluminotermiás eljárással állítják elő a krómot. A finomra porított krómtartalmú ércet 

mészkővel és nátrium-karbonáttal keverik és 800-1000 
0
C-on hevítik. A zsugorított anyagot vízzel 

kilúgozva kromát formájában kioldódik. Tisztítás után a kromátot szénnel króm-oxiddá redukálják. A 

fémkróm ezután redukcióval állítható elő. Az oxid redukálható még szilíciummal vagy kalciummal is. 

 

 
Sóiból elektrolízissel leválasztható, de az eljárást csak védőréteg leválasztására (krómozás) használják. 

Ipari célokra nem célszerű a tiszta króm előállítása. A tiszta fém rideg és törékeny, sokkal fontosabbak 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Konverter&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kobalt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olvad%C3%A1spont
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Kromit
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http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B6r%C3%B6s_%C3%B3lom%C3%A9rc&action=edit&redlink=1
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ötvözetei és ezek előállítására a ferrokrómot használják. A ferrokróm 60% krómot tartalmaz és a 

krómvaskő szénnel történő redukciójával készül. A krómacélok kemények, korrózióállóak, de a 

nikkellel szemben nem mágneses tulajdonságúak. Bevonatként és ötvözőként is alkalmazzák. 

A króm ötvözetei 

A króm legfontosabb ötvözetei a rozsdamentes acélok, melyek korrózióállósága kiváló. A 

rozsdamentes acélok krómötvözésű acélok, amelyek 12-30%-ban krómot, valamint max. 30% nikkelt, 

max. 24% mangánt, továbbá néhány százalékban olyan elemeket tartalmaznak, mint a molibdén, 

szilícium, réz, titán, nióbium, nitrogén, stb. Az ötvözetek környezeti hatásokkal szembeni 

ellenállóképességét a króm határozza meg, ezért az ötvözésnél döntő szerepe van. Adott környezetben 

az acél hajlamos a korrózió meghatározott fajtájára (pontkorrózió, réskorrózió, kristályközi korrózió, 

korróziós repedés). Ez azonban megelőzhető az adott feltételeknek megfelelő acél kiválasztásával. 

Tekintve, hogy a különböző ötvözőelemek, mint a króm, nikkel, mangán, stb. aránylag kis 

mennyiségben vannak jelen, a meghatározó minden esetben a vasnak a szénnel alkotott vegyülete, 

vagyis az acél. A rozsdamentes acélokat vegyi összetételük és szövetszerkezetük alapján az alábbi 

csoportokba soroljuk: 

− ausztenites, 

− martenzites (edzhető), 

− ferrites, 

− ausztenites - ferrites (duplexacél). 

Ausztenites acél 

Az összes acélfajta közül ez a típus rendelkezik a legnagyobb korrózióálló képességgel, amely 

molibdén és réz hozzáadásával még tovább növelhető. Fontos tulajdonsága a nyújthatóság és a 

szívósság. Az alapösszetétel további elemek hozzáadásával módosítható, így fokozható a 

− korrózióálló képesség (króm, molibdén, réz, szilícium, nikkel) 

− szilárdsági tulajdonságok (nitrogén) 

− megmunkálhatóság (kén, szelén, foszfor, ólom, réz) 

− hegesztés-repedési ellenállóképesség (mangán) 

− pontkorrózió- és réskorrózió ellenállóképesség (molibdén, szilícium, nitrogén) 

− korróziós repedési ellenállóképesség (foszfor, arzén, antimon-tartalom korlátozása) 

− kúszószilárdság (molibdén, titán, nióbium, bór) 

− hőállóság (króm, alumínium, szilícium, nikkel) 

Martenzites acél 

A korrózióálló képessége alacsony. Felhasználható olyan környezetben, ahol ecetsav, benzoésav, 

olajsav, pikrinsav, karbonátok, nitrátok és lúgok vannak jelen. Az emelkedő hőmérséklettel azonban 

ellenállóképességük csökken. Az atmoszférikus korrózióálló képesség csak nagyon tiszta légkörben 

érvényesül. 

Ferrites acél 

Mágneses tulajdonságú és viszonylag jól nyújtható. Magasabb krómtartalma növeli a 

korrózióállóságát, amely oxidációs környezetben magasabb, mint a martenzites acélé. Vegyiparban, 

hidrogén-nitrátos környezetben, közlekedésben, légtechnikában és az építészetben használható. Nem 

alkalmazható bizonyos ipari atmoszférák esetén és hegesztett szerkezetekben sem. 

Ausztenites-ferrites acél (Duplex acél) 

Ausztenites acélból gyártható, a magas bróm- és molibdén-tartalomnak köszönhetően kiemelkedő 

ellenállóképességgel rendelkezik a korrózió és a repedések ellen. Mikroszerkezete nagy korrózióálló 

képességet biztosít nyomás alatti törés és erózió esetén. A duplexacél jól hegeszthető. 

 



78   Kémiai technológia 

© Pátzay György, BME   www.tankonyvtar.hu 

3.10. A korrózió szerepe 

Korrózió 

Korróziónak nevezzük elsősorban azokat a kémiai, fizikai-kémiai és fizikai reakciókat, melyek során 

az egyes anyagok, így fémek, műanyagok, kerámiák felületéről kiinduló és az anyag belseje felé 

haladó kémiai, elektrokémiai, vagy fizikai változások során az adott anyagfelület roncsolódik. A 

gyártási folyamat minden esetben energiabefektetést jelent és a termék magasabb, tehát labilisabb 

állapotban van. Így a fémek, például a nyersvas és az acélok érceiből színvasat, vagy acélt hozunk 

létre. A vas, vagy acéltárgy a szolgálati idő során korróziós károsodást szenved, mely spontán 

folyamat és energia befektetés nélkül újra a kiindulási anyaggá, vasoxiddá alakul. A korrózió tehát 

természetes, a természet törvényei szerint végbemenő folyamat, melyet kiküszöbölni nem lehet, csak a 

korrózió sebességét lehet elfogadható szintre csökkenteni.  

 

3.21. ábra: A vas „körforgása” 

Korrózión igen gyakran a fémek felületről kiinduló károsodását értik és bár a fémek esetében 

figyelhető meg a legnagyobb mértékű és értékű korróziós károsodás, korántsem szűkíthető le a 

fémekre ez a természeti folyamat. A korróziós folyamatokat, a korrózió megjelenési formáit 

többféleképpen lehet csoportosítani. Az egyik felosztás szerint a kárt okozó folyamat jellege szerint 

beszélhetünk: 

− kémiai korrózióról 

− elektrokémiai korrózióról  

− átmeneti vagy vegyes korrózióról 

− fizikai korrózióról 

A gyakorlatban a különböző korróziós folyamatok gyakran együtt jelentkeznek.  

A kémiai korróziós folyamatban az elektronátlépéssel járó egyidejű oxidációs és redukciós 

folyamat térben nem elkülönülve, molekuláris méreten belül játszódik le. Ilyen kémiai korróziós 

folyamat a nedvesség hiányában bekövetkező vasfelület oxidációja, revésedése. 

Elektrokémiai korróziós folyamatról beszélünk, ha az elektronátlépéssel járó egyidejű 

oxidációs és redukciós folyamat térben elkülönülve, molekuláris méreten kívül játszódik le. Ilyen 

elektrokémiai korróziós folyamat a vas víz jelenlétében bekövetkező rozsdásodása, mely során lokális 

galvánelem jön létre, a lokális anódon a vas oxidálódik és 2 elekront hátrahagyva Fe
2+

 ionként oldatba 

megy, míg a tőle molekuláris méretnél nagyobb távolságra lévő lokális katódon redukciós folyamat 

játszódik le, azaz a vas által leadott 2 elektron a fémben a lokális katódhoz vándorol és ott a vízzel és a 

benne oldott oxigénnel hidroxid ionokat képez. Savas oldat esetén a vízben lévő hidrogén ionok veszik 
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fel az elektronokat és hidrogén gáz képződik. Az így létrejövő lokális elektrolitikus cellában 5 

alapvető komponens található: lokális anód és katód, áramvezető elektrolit, fémes vezetés a lokális 

anód és katód között, végül pedig a leadott elektronokat felvenni képes reagensek a katódnál. Bármely 

a felsorolt 5 komponensből hiányzik, a korróziós cella nem működik, a korrózió leáll. Ilyen, 

vasfelületen kialakuló lokális korróziós cella sémáját mutatja a következő ábra. 

 

3.22. ábra: Korroziós folyamat egy sós vízcseppben 

Ahhoz, hogy kémiai potenciál különbség alakuljon ki a vasfelület, vízcsepp alatti részén 

(lokális anód) és a csepp szélén (körgyűrű alakú lokális katód) az a magyarázat, hogy a felületen 

elhelyezkedő vízcseppbe a levegő oxigénje elkezd beoldódni, de a vízcseppben lévő oldott oxigén 

koncentrációja a csepp fémmel érintkező közepén alacsonyabb (anódos hely), mint a csepp szélein 

(katódos hely). Egy vas, vagy acélfelületen nagyszámú lokális galvánelem alakulhat ki, sok lokális 

anóddal és katóddal. Ilyen vasfelületen savas oldat hatására kialakult lokális galvánelemet mutat a 

következő ábra. 

 

3.23. ábra: Mikrocella a fém felületén savas oldatban 

Az átmeneti korrózió tipikus példája a fémek oldódása savakban, vagy lúgokban. A fémek 

oldódása átmenetet képez a kémiai és az elektrokémiai korrózió között. A fémion és az elektron, 

térben nem elválasztva, külön részfolyamatban lép ki a fémes rácsból. A termék ion kilép a fémből és 

oldatba megy. Az oldott fémion energia nívója alacsonyabb, így energia szabadul fel, és a fémben 

elektron marad vissza. A folyadékban pozitív töltésű ionok vannak, és a fémben negatív töltésű 

elektronok maradnak vissza. Helmholtz vonzódás révén kettős töltött réteg jön létre. Ha a két réteg 

állapota ép, akkor megállítja a korróziót. 

Végül fizikai a korróziós folyamat, ha a felületről kiinduló károsodást fizikai folyamat okozza. 

Tipikus fizikai korrózió a szelepekben lévő gumimembránokban létrejövő üregek, melyek az enyhén 

nyitott szelepek esetén a létrejövő résen nagysebességgel átfolyó vízsugár által létrehozott vákuum 

(Bernoulli törvény) által a felületről leszakított gumidarabok révén keletkeztek. De fizikai jellegű 

károsodás a csővezetékek íves szakaszain az áramló folyadékban lévő homokszemcsék által okozott 

eróziós kopás is. 



80   Kémiai technológia 

© Pátzay György, BME   www.tankonyvtar.hu 

Egy másik megközelítés szerint a korróziót megjelenési formái szerint is csoportosíthatjuk. A 

következő ábrákon foglaltuk össze a korrózió legfontosabb megjelenési formáit. 

 

3.24. ábra: A korrozió legfontosabb megjelenési formái 

 

3.25. ábra: Korroziós hatások 

Csoportosíthatjuk a korróziós hatásokat a támadó (korrodáló) közeg fajtája szerint is. Így 

beszélhetünk gázkorrózióról (pl. légköri, füstgáz okozta korrózió), illetve folyadékkorrózióról (oldat, 

olvadék által okozott korrózió). Más szempont szerint beszélhetünk kültéri, atmoszférikus és beltéri 

korrózióról. 

A korróziós hatás felületen észlelt eloszlása alapján megkülönböztetünk egyenletes és lokális 

(helyi) korróziós támadást. 

Egyenletes a korrózió akkor, ha a korróziónak kitett felületen többé-kevésbé egyenletesen hat 

és az elvékonyodás nagyjából egyenletes. Ez a korróziófajta viszonylag jól kezelhető, az egyenletes 

pusztulásból meghatározható a hátralevő szolgálati idő és viszonylag olcsó eljárásokkal a felület 

védhető (például festéssel, műanyag, vagy fémbevonattal stb.). 

Az egyenletes korróziónál sokkal veszélyesebbek az ún. lokális korróziós támadások, mert a 

szerkezetben helyileg katasztrófális hatású károsodást okozhatnak. Lyukkorrózió esetén az 

anyagfogyás viszonylag elhanyagolható, de a szerkezet egy részének átlyukadásával törések, 

repedések léphetnek fel és ennek katasztrófális eredménye lehet (például egy híd összeomlása). Az ún. 

lyukkorrózió fajtái: 
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− Pont vagy pitting korrózió, ahol kis kis-átmérőjű, tűszerű, nagy mélységű lyukak alakulnak 

ki. 

− Bemaródásos korrózió  ahol a bemaródási mélység kisebb, mint a bemaródás átmérője. 

− Szivacsos korrózió, ahol szabálytalan alakú, mélyre hatoló üregek keletkeznek, döntően 

kóboráram hatására. 

A réskorrózió különösen veszélyes lokális korróziófajta. Kialakulása olyan helyeken történik, 

ahol a fémfelületen lévő folyadékban (vízben) eltérő az oldott oxigén koncentrációja. Így például a 

fémfelületre kivált porózus üledék alatt, vagy résekben lévő vízben az oxigénhiányosabb részek 

anódosan (azaz oldódik), a magasabb oldott oxigéntartalmú vízzel érintkező helyeken pedig katódosan 

viselkedik a fém. 

Kristályszerkezeti korrózió, ahol a korróziós folyamat vagy a fémet alkotó kristályszemcsék 

határán indul meg, vagy ötvözetek esetén az ötvözetet alkotó komponensek közül egy vagy több 

komponens korróziós károsodása erőteljesebb a többinél (szelektív korrózió).  

Ha a megtámadott szerkezeti anyagra a korróziós támadás mellett mechanikai igénybevétel, feszültség 

is hat a károsodás hamarabb következik be. Ilyen a feszültségkorrózió, melynél tartós mechanikai 

feszültség hatása alatt a fémek a korrozív közegben rövidebb idő alatt tönkremennek mint 

feszültségmentes körülmények között. A feszültségkorróziót a mechanikai igénybevétel, és a korrózió 

együttesen idézi elő. A korróziós kifáradás esetén periodikus mechanikai igénybevételnek kitett 

szerkezetek tönkremenetelét, törését nevezzük kifáradásnak. Ciklikus igénybevétel esetén az anyag 

felkeményedik, a felület érdesedik, a felületen több az un. aktív centrum, ezért korrozív közeg 

jelenléte esetén nagyobb az oldódási sebesség. 

Eróziós korrózió akkor lép fel, ha a fém tönkremenetelét elsősorban a korrózív közeg és a 

fém egymáshoz képest bekövetkező elmozdulása, azaz a folyadék, vagy gáz áramlása okozza. 

Fokozottan lép fel olyan helyeken ahol az áramló közeg áramlása turbulenssé válik (csőszűkületek, 

áramlási irány-változások). 

Kavitációs korróziót nagy sebességgel áramló, meleg hűtővizes rendszerekben 

tapasztalhatunk. Szűkületeknél az áramlási sebességnövekedés, ill. az ezzel járó nyomáscsökkenés 

akkora lehet, hogy a meleg fémfelület egyes pontjain gázbuborék képződhet, más helyeken a buborék 

megszűnése ütésszerű igénybevétellel jár. Az ezek miatt kialakuló gödrök idővel egyre mélyebbek, 

nagyobbak lesznek, és kilyukadáshoz vezetnek. 

A széndioxid, vagy meza korrózió szénacél, vagy alacsony ötvözésű acélcsövekben lép fel, 

ha a csőben nedves széndioxid áramlik nem túl magas hőmérsékleten. a korrózió során vas-karbonát 

bevonat képződik, mely védőbevonatként is szolgál, de könnyen megsérül és akkor a korrózió 

folytatódik. 

A hidrogén ridegedés lényege, hogy bizonyos körülmények között (például savak, H2S, 

ammónia hatására) a folyamatok során keletkező elemi hidrogén bediffundál az acélszerkezetek 

kristályrácsaiba és ott felhalmozódhat. Megnövekedett hőmérséklet (például hőkezelés) esetén a 

megnövekvő gáztérfogat hatására a fém szerkezete felhólyagosodik. 

Speciális korróziófajta a mikrobiológiai korrózió. Általában fémfalra kiülepedett üledék alatt 

léphet fel, mert anaerob körülmények között bizonyos baktériumfajták (pl. kénbaktériumok, szulfát-

baktériumok) elszaporodhatnak és anyagcseréjük következtében tömény savak vagy lúgok 

keletkezhetnek, melyek korrodeálják a fémet. 

Kémiai technológiák szempontjából kiemelkedő fontosságú az ún. oxigénkorrózió, mely 

kazánok üzeménél igen gyakori. Itt a támadás hajtóereje a fémfelülettel érintkező vízben kialakuló 

eltérő oldott oxigén koncentráció. Az így kialakuló  galvánelemet hívják oxigénkorróziós cellának is, 

(angolul differential aeration cell), melynek sémáját mutatja a következő ábra. 
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3.26. ábra: Oxigénkorróziós cella 

A cella bal kamrájában lévő vízben magasabb az oldott oxigén koncentrációja, mint a jobb kamrában, 

ezért a két kamra között kémiai potenciál különbség lép fel, melynek következtében a jobb kamrában 

lévő vaslemez anód lesz és korrodál, míg a bal kamrában lévő vaslemez katódként funkcionál és épen 

marad. A megfelelő reakciók: 

Anód: FeFe
2
+2e

- 

Fe
2+

+2H2OFe(OH)2+2H
+ 

 

Katód: 1/2O2+H2O+2e
-
2OH

- 

Ilyen oxigénkorrózió lép fel a réskorróziós folyamatokban, az ún. vízvonal korrózió esetén stb. 

Elektrokémiai cella, elektródpotenciál  

Ha egy fémet vízbe mártunk a szilárd fémről ionok lépnek az oldatba és elektronokat hagynak hátra a 

fémben. Ha a hátrahagyott elektronokat nem vezetjük el a fémről, akkor ez az oldódási folyamat 

hamarosan megáll és dinamikus egyensúly lép fel. A fémelektród és az oldat között 

potenciálkülönbség lép fel, amit elektródpotenciálnak nevezünk. Az egyes fémek ilyen jellegű 

oldódási hajlama eltérő, a vízbe mártott arany kevesebb iont küld az oldatba, mint a réz, ahogy a 

következő ábra szemlélteti. 

 

3.27. ábra: Arany és rézlemezek vízben 

Ha a vizes oldatba egy réz- és egy vaslemezt merítünk, akkor, mivel  a vas több ion küld az 

oldatba, mint a réz, a vaslemezen több elektron halmozódik fel és az elektron felesleg –ha a két lemezt 

vezetékkel összekapcsoljuk- átáramlik a rézlemezre, elektromos áram formájában. Így alakul ki egy 

galvánelem. Az anódként funkcionáló vaslemezen az ionizáció (oxidáció), a rézlemezen elektron 

felvétel (redukció) megy végbe. Ha a vizes oldat savas, a katódon a hidrogén ionok elektront vesznek 

föl és hidrogén gáz fejlődik (lásd ábra).  
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3.28. ábra: Galváncella 

A kémiai technológiákban rendkívül veszélyes folyamat az ún. galván, vagy kontaktkorrózió, mely 

két különböző elektródpotenciálú fém érintkezési felületén játszódik le, elektrolit, nedvesség 

jelenlétében. Például rézcsavar alatt elhelyezkedő acél alátét korrodálódhat így. Mivel egy saját ionjait 

tartalmazó vizes oldatba merülő fém és az oldat között fellépő potenciált nem tudjuk megmérni, csak 

két ilyen különböző fémeket tartalmazó félcella közti potenciál különbség mérhető, ezért minden fém 

ilyen elektródpotenciálját az ún standard hidrogén elektród (SHE) potenciáljához hasonlítjuk, mely 

hidrogén elektród potenciálját önkényesen nullának választottuk. A standard hidrogén elektród úgy 

készül, hogy egységnyi koncentrációjú savas oldatba hidrogéngázzal telített platina lemezt merítünk 

(lásd ábra). Így vannak olyan elektródpotenciálok, melyek pozitívabbak és vannak olyanok, melyek 

negatívabb potenciállal rendelkeznek, mint a hidrogén elektród. 

 

3.29. ábra: Cink és standard hidrogén elektród 

Egy cink és egy SHE elektród potenciálját az ún. Nernst képlettel írhatjuk fel: 

 

 
ahol R a gázállandó, T a hőmérséklet, F a Faraday állandó, p a nyomás. A két félcellából álló 

galvánelem potenciálja, az elektromotoros erő: 

 E = Фkatód -  Фkatód (3.1) 

Gyakran az SHE helyett referencia elektródként kalomel, ezüst-ezüstklorid, vagy réz-rézszulfát 

referencia elektródokat alkalmaznak. Az egyes elemek SHE-re vonatkotatott standard (25 
0
C, 1 atm, 1 

mol/l koncentráció) elektród potenciáljait foglalja össze a következő 3.6. táblázat. 
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3.6. tábláza: Standard elektód potenciálok 

 
A elektrokémiai elektródpotenciál sor alkalmazása reális körülmények között azonban problémás, 

mert: 

− reális körülmények között a fémionok egyensúlyi aktivitása nem 1 mol/l 

− egyes elektródok (Sn, Fe) hajlamosak komplexek képzésére, ami megváltoztatja a potenciál 

sorrendet 

− ötvözetek nem szerepelnek a potenciálsorban 

− oxidáló közegben egyes fémek passzíválódhatnak (védőréteg alakul ki a felületükön) 

Ezért az elektródpotenciál sor helyett a különböző közegekre (tengervíz, esővíz stb.) meghatározott 

galvanikus potenciálsorokat alkalmazzák. Ezek tartalmazzák az ötvözetek és az aktív-passzív állapotú 

fémek potenciáljait is. Példaképpen a galvanikus potenciálokat tengervízre foglalja össze a következő 

ábra. 
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3.30. ábra: Galvánpotenciálok (telített kalomel elktródra vomatkoztatva) 
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Pourbaix diagrammok 

Marcel Pourbaix egy potenciál-pH diagramot szerkesztett az egyes fémekre híg vizes oldatokban, 

hogy bemutassa a fém termodinamikai állapotát. Ezek a diagramok ábrázolják a kémiai és 

elektrokémiai egyensúlyi állapotokat a fém és a vizes oldat között. Feltüntetik az immunitási, 

korróziós és passzíválódási tartományokat. A vasra meghatározott egyszerűsített Pourbaix diagramot 

mutatja a következő ábra. 

 

3.31. ábra: Pourbaix diagram 

A Pourbaix diagram alkalmazásának előnyei: 

− Jelentős mennyiségű termodinamikai információt tartalmaz kompakt formában 

− Alkalmas tiszta fémek korróziós viselkedésének meghatározására vizes közegben. A pH és a 

potenciál értékének megváltoztatásával a korrózió visszaszorítható. A vas potenciálját negatív 

irányba eltolva (pl. külső áramforrással, vagy negatívabb fémmel összekötve) a fém katódos 

védelemmel látható el. Pozitívabb irányba eltolva a potenciált stabil védő-passzíváló oxidfilm 

alakulhat ki az átmeneti fémek felületén. 

Ugyanakkor vannak korlátai is alkalmazhatóságának: 

− A diagramok csak termodinamikai (egyensúlyi) adatokból készültek és a kinetikát nem veszik 

figyelembe 

− Egyensúlyi körülményekre vonatkoznak adott közegben, hőmérsékleten, sebességen 

− Csak tiszta fémekre alkalmazható, melyek műszaki szempontból kevéssé fontosak. 

Faraday törvénye  

Ha két fémelektródra (pl. vas és réz) külső áramforrást kapcsolunk a katódon kivált fém (réz) 

mennyisége függ az alkalmazott áramsűrűségtől (A/m
2
), az időtől és az ún. elektrokémiai 

egyenértéktől, melyet Faraday törvény ír le: 

  (3.2) 

ahol m-a leválasztott redukált fém tömege (g), M-a fém atomtömege (g/mól), n-a fémion töltésszáma, 

F-96500 (C/mól) Faraday állandó, Q-az elektrolízis során átfolyt töltések mennyisége (C). Mivel Q=I.t 

és az M/n.F összevonható egy k állandóba: 

  (3.3) 
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Korróziós sebesség 

A korrózió mértékének jellemzésére leggyakrabban a korróziósebességet használjuk, amit a korrodált 

anyag idő-, és felületegységre vonatkoztatott tömegével adhatjuk meg, azaz 

 V = dm/(A*dt) (3.4) 

A korróziós sebesség mértékegysége például g/(m
2
.óra). Ez a definíció azonban csak egyenletes 

korrózió esetén használható. A lokális korróziók, így például a lyukkorrózió mértékét a 

felületegységre eső lyukak számával, vagy a behatolás mértékével jellemezzük. A korrózió sebessége, 

- reakciókinetikai okok miatt, - időben gyakran változó. Fontos befolyásoló szerepe van a 

korróziótermékek szerkezetének, fajlagos térfogatának (a szerkezeti anyag fajlagos térfogatához 

viszonyítva), és anyagi minőségének. Befolyásolja a sebességet a korróziós termékek felületről történő 

eltávozási sebessége is. Általánosságban a korrózió sebessége növekedhet, csökkenhet, illetve 

változatlan maradhat az idő függvényében. 

 

Általános felületi korrózió esetén a korrózió sebességét tömegveszteséggel angol mértékegységgel 

(mg dm
-2

 day
-1

, mdd) vagy a behatolás mélységével mm year
-1

, mpy adhatjuk meg. Az átlagos 

korróziós áramból vagy áramsűrűségből (icorr Icorr/A) a tömegveszteség (m) számítható állandó Icorr 

áramerősség mellett:  

a tömegveszteség (m) számítható állandó Icorr áramerősség mellett:  

 

átrendezve és (A) lfelületéve elektród az osztva vagy 
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Az átlagos behatolás mélysége x/t a fém  sűrűsége alapján számítható: 
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Példa. Vizsgáljuk például egy acél csővezeték korrózióját savas oldat hatására. Mekkora a korróziós 

sebesség, ha az állandó korróziós áramsűrűség 0,1 mA cm
-2

? 

MFe=55.85, ρFe=7.86 g cm
-3

, n=2, F=96500 As 
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(3.10) 

Ez egy elég nagy korróziós sebesség! 

A technológiai gyakorlatban még elfogadható korróziós sebességeket a következő 3.7. táblázatban 

foglaltuk össze. 
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3.7. táblázat: Korróziós sebességek besorolása 

Korróziós 

ellenállás 

mpy mm/y m/y nm/h pm/s 

Extrém <1 <0,02 <25 <2 <1 

Kiváló 1-5 0,02-1 25-100 2-10 1-5 

Jó 5-20 0,1-5 100-500 10-50 5-20 

Megfelelő 20-50 0,5-1 500-1000 50-150 20-50 

Gyenge 50-200 1-5 1000-5000 150-500 50-200 

Elfogadhatatlan >200 >5 >5000 >500 >200 

mpy –milli inch  (mils) per year , mdd - mg/(dm
2
.day) 

 

A kémiai, oxigén által okozott korrózió során gyakran képződött korróziós termék oxid és ez az 

oxidréteg további korrózió elleni védheti a felületet, ha a korróziós termék térfogata nagyjából egyezik 

az alapfém atomjainak térfogatával. Ha ez kisebb mint a fématomok térfogata, akkor összefüggő, 

jelentős védőhatással bíró réteg nem alakulhat ki a felületen. Ilyen réteg alakul ki az alkáli-, és alkáli-

földfémek felületén. Ha az arány értéke >2 ugyancsak nincs összefüggő védelem, mert az oxidréteg 

lepattogzik. Ha az arány 1 és 2 közé esik összefüggő védő oxidréteg alakulhat ki. Ezt fejezi ki az ún. 

Pilling-Bedworth arány, melyet alumíniumra és wolframra kiszámolva látjuk, hogy az előbbi oxidja 

véd, utóbbié pedig nem(lásd 3.8. táblázat). 

 

3.8. táblázat: Pilling-Bedworth arányok 

 
 

Az elektrokémiai korrózió során rendkívül fontos a lokális galvánelem katódjának és anódjának a 

felületaránya. Ha a korrodáló anód felülete jóval kisebb, mint a katódé a korróziós sebesség 

veszélyesen nagy lehet.  

Példa. 

Cink korróziós sebessége különböző anódos felületek esetén  

1. Kis cink felület (1 cm
2
 és nagy réz felület (100 cm

2
): 
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2. Nagy cink felület (100 cm
2
) és kis réz felület (1 cm

2
): 

 

A cink korróziós sebessége jelentősen lecsökken, ha az anód felület sokkal nagyobb, mint a katódé. 

Összefüggés az elektródpotenciál és az áramsűrűség között  

Savas közegben korrodeálódó cink lemez esetén az anódon cink ionok mennek oldatba, a katódon 

pedig hidrogén ionok semlegesítődnek és hidrogéngáz fejlődik. A cink felületén a két félcella reakció 

szimultán játszódik le. Ábrázolva az áramsűrűség logaritmusa függvényében a potenciál értékeket a 

következő diagrammhoz jutunk. 

 

3.32. ábra: Áramsűrűség (A/cm
2
)-potenciál görbe 

Mivel mind az anódos oxidációs és a katódos redukciós folyamatok reverzibilisek, ezért 4 

egyenest kapunk, melyek közül a cink oldódását a piros színnel jelzett hidrogén ion redukciós és a 

kékkel jelzett cink fém oxidációs vonala írja le. A kettő metszéspontja adja a korróziós áramsűrűséget 

(~10
-4 

A/cm
2
) és korróziós potenciált (~0,5 V). Ahogy már korábban említettük, egyes átmeneti fémek 

esetén a korróziós sebesség lecsökkenthető a védendő fémre kapcsolt potenciál segítségével. 

rozsdamentes acél esetén mutatja ennek hatását a következő ábra. 
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3.33. ábra: Acél log(i)-E görbéje 

Ha nem avatkozunk be, akkor a kialakult korróziós potenciálon, az aktív potenciál tartományban 

fut a korrózió. Amennyiben a potenciált megnöveljük a korróziós áramsűrűség nagyságrendekkel 

csökken (logaritmusos lépték!) és a passzív tartományba lépünk. Itt a felületen kialakuló védő 

oxidréteg miatt csökken le a korrózió sebessége. Tovább növelve a potenciált a korróziós áram újra 

megnő, a transzpasszív tartományba jutunk, mert a védő oxidréteg kezd megsérülni. 

Korrózióvédelem 

A korrózió teljes mértékben nem szüntethető meg, csak sebessége csökkenthető le elfogadható 

mértékre. A korrózió elleni védelem alapja lehet: 

− Megfelelő szerkezeti anyag kiválasztása és alkalmazása 

− Elektrokémiai (aktív) védelem 

− A korróziós közeg agresszivitásának csökkentése (inhibitorok alkalmazása) 

− Korrózió-elleni védőbevonatok alkalmazása, fémes bevonatok, nemfémes szervetlen 

bevonatok, szerves bevonatok alkalmazása) 

A korrózió megelőzésének, csökkentésének legegyszerűbb módja az adott korróziós 

igénybevételnek ellenálló fém, illetve ötvözet kiválasztása A kiválasztásnál azonban figyelembe kell 

venni az alkalmazni kívánt szerkezeti anyag mechanikai tulajdonságait, megmunkálhatóságát és a 

gazdaságossági szempontokat is. A drágább szerkezeti anyag nem minden esetben a leginkább 

korrózió-álló is egyúttal. Mivel a kémiai technológiákban rendkívül szerteágazó körülmények és 

behatások érhetik a szerkezeti anyagokat, mindig az adott körülménynek megfelelő és korróziónak 

ellenálló anyagot kézikönyvek és táblázatok adatai alapján lehet megválasztani. A rozsdamentes 

acélok például nem csoda-anyagok, sokszor célszerűbb más, esetleg olcsóbb korrózióálló anyagot 

választani a technológiához. 

Az elektrokémiai (aktív) védelem lényege, hogy a védendő fém elektrokémiai tulajdonságait az 

elektrokémiai korrózió során kialakuló galvánelemekben úgy befolyásoljuk, hogy az katódként 

viselkedjen. Ennek egyik lehetséges megoldása az ún. áldozati anódos kapcsolás, melyben az 

acéltárgyat (például villanybojler köpenyét) egy a vasnál negatívabb fémmel(Mg, Al, Zn, ötvözetek 

stb.) kapcsoljuk elektromos kontaktusba. A kialakuló galvánelemben a vas alapú anyag lesz a katód, 

míg a védőanód lassan feloldódik és időnként pótolni kell. A következő ábra mutatja az áldozati 

anódos védelem lényegét. 
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3.34. ábra: Áldozati anódos védelem és nem védő ónbevonat 

Az ábrán jól látható, hogy ha a védendő fémet (acélt) nálánál kevésbé nemes fémmel (ónnal) 

vonjuk be, a bevonat csak addig véd, amíg a bevonat meg nem sérül, azután már a vas korrodál. 

Alkalmazzák, hajók, repülők, tartályok, kazánok stb. védelmére. Az elektrokémiai védelem másik 

lehetséges eljárása a külső áramforrással negatív feszültség kapcsolása a védendő tárgyra (megtöltjük 

elektronokkal, így az oxidáció visszaszorul). Így védik például a földben lévő csővezetékeket. 

 

3.35. ábra: Katódos védelem külső áramforrással 

Bevonatos (passzív) korrózióvédelem 

A bevonatos korrózióvédelem lényege, hogy a védendő felületet elzárjuk a korróziós támadó 

ágensektől. Lehetséges bevonatok: 

− Fém bevonatok 

− Szervetlen nemfémes bevonatok (zománc, kerámia, termikus szórt bevonatok)  

− Szerves bevonatok (gumi borítás, gumi-műanyag kompozit bevonatok, hőre térhálósodó 

műanyag bevonatok, katalizátorral segített hőre térhálósodó műanyag bevonatok hőre lágyuló 

festék és por bevonatok, inhibítorok)  

A bevonatrendszer kiválasztásának szempontjai 

1. A szerkezet 

− rendeltetése, használatának körülményei;  

− anyaga, felületének minősége;  

− alakja, tömege, terjedelme, tagoltsága (rácsos, lemezes, szekrényes);  

− kötésmódja (szegecselt, csavarozott, hegesztett);  

− környezeti hatásai (klímaterület, szabad tér vagy zárt tér, agresszív anyagok jelenléte);  

− tervezett élettartama (rövid, hosszú); 
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2. A bevonatrendszer 

−  rendeltetése (korrózióvédelem, díszítő hatás, jelzés);  

− kialakításához rendelkezésre álló technikai felkészültség;  

− készítésekor várható klimatikus viszonyok. 

− költségei 

A védendő felületet a bevonatrendszer felvitele előtt elő kell készíteni. A felület előkészítésének 

eljárásai: 

Mechanikai oxidmentesítés 

− szemcseszórás, felületi szennyeződés eltávolítása (kvarchomok, fúvó-visszaszívó 

rendszer)  

− drótkefézés (kézi vagy gépi)  

− termikus oxidmentesítés, (lánggereblyézés)  

 Zsírtalanítás 

− zsírtalanítás lúgos oldattal  

− szerves oldószerrel  

− gőzsugárral 

Kémiai oxidmentesítés 

− savban pácolással (a maradék felületi oxid eltávolítása) 

− sóolvadékos pácolással 

Felületi tapadás növelése 

− foszfátozással (Wash Primer) 

A védendő felületre az alábbi korrózióvédelmi bevonatok, bevonatrendszerek vihetők fel: 

− Bevonás olajos védőfilmmel, viasszal vagy zsírréteggel (csak rövididejű védelem, pl. 

szállítás idejére). 

− Fémbevonatok felvitele. Ilyen a tűzi-mártó fémbevonás (horganyozás könnyű 

acélszerkezeteknél elterjedt), a fémszórás, a termo-diffúziós felvitel, az elektrolízises 

bevonat készítés (acél felületre réz, majd nikkel, végük krómbevonat), felvitel katalitikus 

redukcióval, felvitel vákuumos ülepítéssel, porkohászati eljárással, plattírozással. Így Zn, Cd, 

Al, Sn és vegyes fémbevonatok vihetők fel a védendő fémfelületre. 

− Bevonás festék és műanyag bevonatrendszerekkel. Ez az egyik legelterjedtebb és sokszor 

legolcsóbb bevonó eljárás. A festék és műanyag bevonatok sokrétűsége, színkínálata, 

variálhatósága más (például fém) bevonatokkal elősegíti elterjedt használatukat a bevonatos 

korrózióvédelemben. Általában a festékbevonatokat 0,05-0,3 mm vastag rétegként, a műanyag 

és gumibevonatokat 2-3 mm vastag rétegként alkalmazzák. Fontosak a cink és ólomtartalmú 

festékek. 

− Zománcbevonatok. Vegyiparban, élelmiszeriparban gyakran használatosak, felvitelük 

általában termikus szórással, olvadékba merítéssel, majd ráégetéssel történik, sokszor több, 

ismételt lépésben. 

− Kombinált bevonatok. Az említett bevonó rendszerek kombinációjával is létrehozhatók 

korrózióálló bevonatok. A költség fontos tényező a kombinált bevonó rendszer 

megválasztásánál. 

Korrózió a kémiai technológiákban 

A kémiai technológiákban rendkívül sokféle korróziós hatás érvényesül, a kémiai korróziót okozó 

forró gázok hatásától az agresszív savakat, lúgokat, oldott oxigént, széndioxidot tartalmazó folyadékok, 

fém- és sóolvadékok, agresszív ionok (Cl
-
, SO4

2-
), eróziós anyagok stb. hatásáig. A korróziós probléma 

kezelését, hatásának minimalizálását, mindig az adott körülmények függvényében kell megválasztani, 
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figyelembe véve a műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontokat. Példaként említjük, hogy 

az energiatermelésben alkalmazott kazánok tápvizeinél rendkívül fontos a vízben oldott gázok 

mennyisége, illetve a víz pH értéke. A következő ábra alapján jól látható, hogy megnövelt oldott 

gáztartalom, illetve nem-megfelelő pH katasztrófális mértékű korróziót okozhat az acél szerkezeti 

anyagokban.. 

 

3.36. ábra: Az acél korroziós sebessége az oldott O2 és a pH függvényében 25°C-on 

Ezért a kazánok tápvizét mindig gáztalanítják és a kazánok vízüzemét mindig a pH=8-12 biztonságos 

lúgos tartományban viszik. 

Végezetül megjegyezzük, hogy a legolcsóbb korrózióvédelem a technológiai berendezések, korrózió 

szempontjából megfelelő tervezése, kialakítása. A következő ábrán bemutatunk néhány korrózió 

megelőzés szempontjából fontos alapelvet. 

 

3.37. ábra: Korrózió megelőzésének alapelvei 

3.11. Építőipari kötőanyagok  

− A kötőanyagok [25-30] kémiai és fizikai folyamatokban pépes vagy folyékony állapotból 

szilárd állapotúvá válnak és a beléjük kevert szilárd anyagokat összeragasztják. 

− Természetes (agyag, bitumen) vagy mesterséges (mész, gipsz, cement) eredetűek. 
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− Osztályozásuk: hidraulikus (cement) és nem hidraulikus (mész, gipsz) kötőanyagok. 

− Két lépésben alakul ki végleges szerkezetük: kötési és szilárdulási szakasz. 

3.11.1. Cementgyártás  

A cement a magas és mélyépítés nyersanyaga, előállításának a volumene rávilágít az építőipar 

konjunktúrális helyzetére és ezzel együtt az általános gazdasági helyzetre. Az EU cement termelése 

1995-ben 172 millió tonna volt, ez a világ termelés 12%-a. A cement kaviccsal és acéllal összekeverve 

és szerelve adja a vasbetont, ami az épített szerkezetek egyik legfontosabb alkotója. 

A cement gyártás nyersanyagait kibányásszák, őrlik, homogenizálják, ezután jönnek a termikus 

lépések, a kalciumkarbonát bontása, majd a kalciumoxid kiégetése szilíciumoxiddal, 

alumíniumoxiddal és vasoxiddal nagy hőmérsékleten a klinker előállítására. Ezt követően a klinkert 

összekeverik és egyben őrlik gipsszel és más összetevőkkel együtt a cement előállítására. A 

kalciumkarbonát forrásai a mészkő, dolomit, kréta, márga, a szilíciumoxid, alumíniumoxid, vasoxid 

más ércekben és ásványokban fordulnak elő, ilyen a homok, pala, agyag vagy a vasérc. Az erőművek 

hamuja, a kohósalak és más folyamatok hulladékai, maradékai szintén felhasználhatók a nyersanyagok 

helyettesítésére. 1 tonna klinker előállításához átlagosan 1,57 tonna nyersanyagot használnak fel 

Európában. Az eltávozó anyag nagy része a karbonát bomlásából származó CO2. 

 

3.38. ábra: Klinkerkemence rostélyos előmelegítővel és hűtővel.  

a) tablettázó; b) köztes porgyűjtő; c) szárító kamra; d) forró kamra; e) rács; f) forgó kemence; g) égő; 

h) rácsos hűtő; i) klinker szalag 

A cement gyártás energiaintenzív technológia, a költségek 30-40%-a erre fordítódik. Többféle 

tüzelőanyagot használnak a hőtermeléshez, a leggyakrabban használtak a petrokoksz (39%), szén 

(36%), hulladékok(10%), fűtőolaj (7%), lignit (6%), földgáz (2%). 

1995-ben az EU-ban 252 cementgyár működött 437 klinker kemencével. A tipikus kemence méret 

3000 tonna klinker/ nap kapacitású. 

A klinker égetés forgókemencében történik, ami nedves vagy száraz hosszú kemence rendszer 

része, nedves és száraz rostélyos előmelegítő kemencéből, száraz szuszpenziós előmelegítőből vagy 

előmelegítő/kalcináló kemencéből áll. A BAT a cement klinker előállítására a száraz kemence több 

lépcsős szuszpenziós előmelegítővel és előkalcinálással, hőigénye 3000 MJ/tonna klinker. A 

leggyakrabban használt un. „Portland‖ cement összetételét a 3.9. táblázatban tüntettük fel. A 3.7. 

táblázatban láthatóak azok a fontosabb folyamatok, amelyek a klinker égetése közben lejátszódnak, 

ezek részben fizikai változások, például adszorbeált víz vesztése, részben kémiai átalakulások, mint 

például a karbonátok bomlása, spinellek képződése. A legnagyobb hőmérsékleteken, 1400
o
C felett 

egyes fázisok megolvadnak, feloldanak másokat, sőt szilárd-szilárd fázisú reakciók is lejátszódnak, 

mindezek során alakul ki a klinker végleges állapota. A klinkert a cement előállítására még egyéb 
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anyagokkal, például gipsszel is összekeverik, hogy a végleges, kereskedelmi forgalomba hozható 

terméket megkapják. 

A 3.39. ábrán tüntettük fel azokat a folyamatokat, amelyek során a cement vízzel és kaviccsal, 

acélszálakkal, rudakkal együtt megköt, a betont, illetve a vasbetont adva. A kötés és szilárdulás 

folyamatai , hasonlóan az égetéshez, lehetnek fizikai és kémiai változások, az előbbiekre példa a 

kristályosodás, az utóbbiakra a kristályvizes anyagféleségek kialakulása a dehidratált vegyületekből, 

vagy a CO2 felvételével járó karbonátosodási reakciók. 

 

3.39. ábra: Cement szilárdulási folyamata. 

a) porozitás; b) kalcium szilikát hidrát, hosszú szálak; c) kalcium szilikát hidrát, rövid szálak; d) 

kalcium hidroxid; e) kalcium aluminát hidrát, vas(III)oxid tartalommal; f) onoszulfát; g) triszulfát  

A cementgyártás környezeti hatásai 

A klinker égetés a folyamat legfontosabb része környezeti hatás, energiafelhasználás és légszennyezés 

szempontjából egyaránt. Az emissziók a nitrogénoxidok, kéndioxid és a por. A porleválasztás már 

hosszú ideje folyik, a kéndioxid ártalmatlanítás az egyes üzemekben más és más lehet, a 

nitrogénoxidok ártalmatlanítása viszonylag újabb törekvés. Az elsődleges intézkedések a 

folyamatszabályozás, optimalizálás, gravimetrikus szilárd tüzelőanyag adagolás, optimalizált hűtő 

kapcsolódás és energia menedzsment rendszer, ezek az intézkedések javítják a klinker minőségét, 

csökkentik az energiafelhasználást és csökkentik az emissziót. 

A nitrogénoxidok csökkentésére a megosztott tüzelés mellett a szelektív nem-katalitikus redukciót 

célszerű használni. A kéndioxid csökkentésre a tüzelőanyag kéntartalmának csökkentése a legjobb 

megoldás, míg a porleválasztásra az elektrosztatikus porleválasztók és a szűrők alkalmazhatók. A 

szilárd hulladék csökkentésére a szemcsés anyag folyamatba való visszaforgatása az ajánlatos. 

A cementgyártás, ezen belül is a klinkerégetés kíváló lehetőséget kínál különböző eredetű veszélyes 

hulladékok ártalmatlanítására. A klinkerkemence azért alkalmas erre, mert olyan nagy hőmérséklet 

van benne, aminél a szerves anyagok oxidálódnak illetve elbomlanak, továbbá nagy mennyiségben 
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mozog benne olyan anyagáram, ami tartalmaz bázikus anyagokat a savas oxidációs termékek 

semlegesítésére, nagy felületű szilárd anyag, ami adszorpció révén megköti a nem kívánatos 

szennyező komponenseket a füstgázból. Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy a hulladékok 

égéshője csökkenti a cementgyártáshoz szükséges nagy mennyiségű tüzelőanyagot. 

A következő felsorolás tartalmazza azokat a fontosabb hulladékanyagokat, amelyeket 

klinkerkemencében szoktak ártalmatlanítani: hidraulikus olajok, klórmentes szigetelő olajok, 

kenőolajok, fa hulladékok, szennyvíziszapok, gumi hulladék, papír, karton, petrolkoksz, papíriszap, 

műanyagok, kohászati hulladékok, útfenntartási hulladékok, ón visszaforgatási hulladékok, talajok, 

építési törmelékek szerves anyag tartalommal. Lehetőség van például vegyipari eredetű hulladék 

oldószerek elégetésére is, mivel a klinkerkemence legnagyobb hőmérsékletű zónájában az 

oldószerégetés veszélyes melléktermékei, a dioxinok úgyszintén elbomlanak. Természetesen az 

ártalmatlanítandó hulladék mennyisége az előállított cement tört része lehet csak, hogy sem a cement 

minőségét, sem a kibocsátott füstgáz tartalmát érdemben ne befolyásolja.  

3.6. táblázat: A klinker összetétele 

Összetevő Képlet Tartalom tömeg% 

Tartomány Átlag 

Trikalcium-szilikát 3CaO∙SiO2. (C3S) 46-79 61 

Diklacium-szilikát 2CaO∙SiO2. (C2S) 5-30 15 

Kalcium-aluminoferrit 2CaO∙(Al2O3, Fe2O3) [C2A, F)] 4-16 8 

Trikalcium-aluminát 3CaO∙Al2O3 (C3A) 6-18 12 

Szabad kalcium-oxid CaO (C) 0,1-4 2 

Szabad magnézium-oxid MgO (M) 0,7-1,5 1,5 

3.7. táblázat: Klinker égetése közben lejátszódó folyamatok 

Hőmérséklet, 
0
C Az égetés során lejátszódó reakciók 

≤ 100 Szabad-nedvesség eltávozása 

100-200 Adszorbeált- nedvesség eltávozása 

200-400 Fokozatos vízvesztés, halloyzit, montmorillonit, pirofillitből finom csillám képződés indul, 

határozott expanzió 

400-700 Szerves-anyag oxidálódik, agyagásvány szerkezetek megbomlanak, pirofillit kezd 

kiterjedni 

573 Végbemegy a kvarc inverziója 

700-950 Pirofillit maximális kiterjedése, spinell képződés az agyagokban 

950-1000 Muszkovit szerkezet megbomlik, γ-Al2O3 vagy mullit képződik 

1000-1100 Mullit, 3Al2O3∙2SiO2 képződik az agyagból 

1100-1200 Földpát megolvad, agyag és krisztobalit feloldódik, porozitás csökken, zsugorodás 

fokozódik 

1300 Üveges-fázis nő, termék kiterjed, nő az abszorpció, csökken a szilárdság 

 

A cement gyártása rengeteg energiát igényel, ezért az évtizedek folyamán a fejlesztések 

elsősorban arra irányultak, hogy a folyamatot a hővisszanyerés és hasznosítás szempontjából 

optimalizálják. A 3.40. ábran és 3.41. ábran láthatóak olyan megoldások, amelyek a forró füstgázok 

hőjének és a forró klinker fajhőjének visszanyerésére szolgálnak, az előbbivel a betápált nyersanyag 

keveréket melegítik fel, az utóbbival az égést tápláló levegőt melegítik elő. 

Korszerű új technológiát fejlesztettek ki Japánban, ami energia megtakarítást eredményez a 

hagyományos eljárásokhoz képest és a cement minőségét is javítja. 1986-ban indítottak egy projektet, 

ami olyan fejlesztést jelentett, hogy a klinkerégetési folyamatot fluid rendszerű kemencében valósítják 

meg. Először 20 tonna /nap kapacitású félüzemi berendezést hoztak létre, majd 200 tonna /nap 

léptékűt építettek fel. Ennek a kísérleti üzemnek a folyamatábráját tüntettük fel a 3.41. ábrán. A 

rendszer elemei: szuszpenziós előmelegítő, tölcséres granuláló kemence, fluid ágyas égető kemence, 

fluid kvecs hűtő, töltött ágyas hűtő. A szuszpenziós előmelegítő 4 lépcsős ciklonos berendezés, ami 

előmelegíti és kalcinálja a nyersanyagot. A granuláló kemencében 1,5-2,5 mm-es szemcséket állítanak 

elő 1300
o
C-on. Az égető, zsugorító kemencében 1400

o
C-on teszik teljessé a folyamatot. A fluid 

rendszerű kvencs hűtő a klinkert gyorsan lehűti 1400
o
C-ról 1000

o
C-ra, végül a töltött ágyas hűtőben 
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100
o
C-ra hütik. A kapott klinker minősége azonos vagy jobb, mint a hagyományos eljárással 

előállítotté, a NOx emisszió 115-190 mg/m
3
 nehéz fűtőolaj használatánál, 440-515 mg/m

3
 porszén 

használatánál. A számítások szerint egy 3000 tonna/nap kapacitású üzemben a hőfelhasználás mintegy 

10-12%-al csökkenthető a hagyományos szuszpenziós előmelegítős, rostélyos hűtős forgó kemencés 

üzeméhez képest, ami egyben a CO2 emisszió ugyanilyen arányú csökkentési lehetőségét teremti meg. 

Az új fejlesztés lehetővé teszi az emisszió csökkentés mellett az építési költségek és az elfoglalt terület 

mintegy 30%-os csökkentését is. 

 

3.40. ábra: Cementgyártás folyamata 
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3.41. ábra: Fluidizációs rendszerű cementgyártás folyamatábrája 

3.11.2. Égetett mész előállítása 

Az égetett meszet többféle célra használják, az acél gyártásban salakosító adaléknak, az építőiparban 

kötőanyagnak, vízkezeléshez, talajjavításhoz, Ca-karbid előállításhoz, ipari kibocsátások savas 

komponenseinek semlegesítésére, mint például füstgázok SO2 tartalmának megkötésére. Az EU-ban 

évente kb. 20 millió tonnát állítanak elő, ami a világtermelés 15%-a. 

Az égetett mész előállítása kalcium és/vagy magnézium karbonátok hevítésével történik, amikor 

széndioxid távozik és a fémoxid marad vissza. 

CaCO3  CaO + CO2   H = + 3010 kJ/kg 900
o
C-on 

A fenti reakció egyensúlyi, a CO2 parciális nyomása a karbonát felett 800-900
o
C között nő 

jelentősen, nem véletlen, hogy a mészégetést ilyen hőmérsékleten végzik. 

A mészégető kemencéből kijövő meszet törik, őrlik, szemcseméret szerint elválasztják, mielőtt a tároló 

silókba vinnék. A forgalomba hozatal történhet égetett mészként, vagy vízzel való keverés és reakció 

után oltott mészként, kémiai nevén mészhidrátként. 

A mész kifejezés magában foglalja mind az égetett, mind az oltott meszet, az előbbi CaO, az 

utóbbi Ca(OH)2, ami forgalomba kerülhet por alakban, csak a kémiailag kötött vizet tartalmazva, vagy 

vizes szuszpenzió formájában, ami nem szilárd anyag, hanem víztartalmától függően kocsonyás vagy 

folyós fehér pép. 

A mészkő felhasználás 1,4-2,2 tonna közötti 1 tonna égetett mész előállításához, ez függ a mészkő 

tisztaságától, a kiégetés mértékétől, a hulladékok mennyiségétől. A mészégetés a cementgyártáshoz 



3. Szervetlen vegyipar ágazatai  99 

© Pátzay György, BME  www.tankonyvtar.hu 

hasonlóan nagyon energiaintenzív tevékenység, a teljes költségek kb. 50%-a energia költség. 

Tüzelőanyagként használnak földgázt, szenet, kokszot, lignitet, petrokokszot, olajat. 

1995-ben az EU-ban 240 mészégető működött 450 kemencével, ezek nagy része aknás kemence vagy 

párhuzamos áramlású regeneratív aknás kemence, kapacitás tekintetében méretük 50-500 tonna /nap. 

 

3.42. ábra: Párhuzamos áramlású regeneratív kemence 

a) tüzelőanyag; b) égést tápláló levegő; c) hűtőlevegő; d) lándzsák; e) keresztjárat; f) akna1; g) akna2 

A mészégetés környezeti hatásai 

A mész előállítás környezeti hatásai a légszennyezés és az energia használat, fő forrás a mész égetése, 

a mész oltása és az őrlés másodlagos jelentőségű. A főbb emissziók a por, NOx, SO2 és CO. A por 

eltávolítására szövet szűrőket, elektrosztatikus porleválasztókat és nedves mosókat használnak, 

hasonlóan az erőművi tüzelőberendezésekhez. Az elmenő füstgázok portartalmát 50 mg/m
3
 értékre 

célszerű csökkenteni ezekkel a módszerekkel. A NOx és a SO2 emisszió csökkentésére nem találhatóak 

utalások a mészégető technológiákkal kapcsolatosan, ennek oka az lehet, hogy a bázikus CaO jó 

részben megköti a savas karakterű kén és nitrogén oxidokat 

3.12. Kerámiaipar  

A „keramos‖ szó görög eredetű, égetett földet jelent. Jellemzően, de nem kizárólagosan a kerámia 

termék [24, 25] fémoxid, borid, karbid, nitrid, vagy ezek vegyülete. Lehet mázas vagy mázatlan, 

kristályos, részben kristályos vagy üveges szerkezetű, általában szervetlen, nemfémes anyagokból 

készül, olvasztott anyagból, ami lehűtésre szilárdul, formálása és elkészítése egyszeri vagy egymás 

utáni hőkezeléssel történik. 
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3.8. táblázat: Kerámia termékek osztályozása 

Pórusos szövetű gyártmányok Tömör szövetű gyártmányok 

Az anyag sárga 

v. vörös 

Az anyag sárga 

v. vörös 
Az anyag fehér 

Az anyag nem 

fehér 

Az anyag nem 

fehér 
Az anyag fehér 

Máz nélkül Mázzal 
Átlátszó vagy 

színes máz 
Máz nélkül Mázzal bevonva  

Tégla, cserép 

Tűzálló 

építőanyag 

Kályha-csempe, 

majolika 
Kőedény-fajansz 

Klinker, keramit, 

saválló burkoló 

Kőagyag 

csatornák 
Porcelán 

 

A kerámiák az emberiség legrégebben ismert használati tárgyai közé tartoznak, tudjuk, hogy már 

mintegy 10000 évvel ezelőtt is készítettek kerámia tárgyakat. A készítési technológia természetesen 

sokat fejlődött, de az alapok ugyanazok. A kerámiák az utóbbi 50 évben bevonultak a „high-tech‖ 

iparágakba, mint amilyen az elektronika, számítógépek, optikai kommunikációs eszközök, 

megmunkáló szerszámok, fémbevonatok, nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, űrtechnika, nagy 

hőmérsékletű reaktorok, motor részek, orvosi implantátumok, stb. 

A kerámiák mind alapanyagaikat, mind elkészítésüket tekintve sokfélék, ennek a jegyzetnek a 

terjedelme nem teszi lehetővé a részletes kifejtést. Az alapvető csoportosítás Ullmann szerint. 

3.9. táblázat: Kerámiák csoportosítása és felhasználás szerint 

Tradicionális kerámiák Korszerű kerámiák 

Agyagtárgyak Elektromos szigetelők 

Fazekas termékek Mágneses ferritek 

Fehér termékek Optikai, lámpák 

Agyag, földpát és kvarc alapú Kémiai célú edények, eszközök 

       kőedény Hőálló alkatrészek 

       üvegkerámia Mechanikai, vágó, megmunkáló szerszámok 

       háztartási porcelán Biológiai, implantátumok 

       ipari porcelán Nukleáris üzemanyag pasztillák 

       műszaki kerámiák  

 

Leggyakoribb kerámia termékek: 

  Fali és padlócsempék 

  Tégla és cserép 

  Háztartási asztali és főzőedények 

  Hőálló termékek 

  Higéniai termékek 

  Technikai kerámiák 

  Mázas kőagyag csövek 

  Nagyméretű agyag termékek 

  Szervetlen bevonatok. 

 

A hagyományos kerámiagyártás alapanyagai a következők: 


