
Laboratóriumi kutatások a Tokaj-hegységi alunitos kőzet 
feldolgozására szilikátipari alapanyaggá

Írták: Sziics Zoltán—Dr. Takács Pá!

АЬОз-Ьап dús, vasban szegény szilikátipari 
alapanyagokban világszerte hiány mutatkozik. 
E szükséglet fedezésére mint AbCb-hordozók 
szóba jöhetnek az alunitos ércek is, amelyeket a 
bauxit után a legfontosabb alumínium-kőzet
ként tekintenek. Az alunit a kálium és az 
alumínium bázikus szulfátja, amelyben a káliu
mot néha nátrium is helyettesítheti (nátro-alu- 
nitok). Az alunit összetétele:

K 2SO4 . Ah(S04)3 • 4А1(ОН)з, vagy 
K 2O • ЗАЬОз • 4SCh • 6H2O 
Az alunit elméletileg 37% АЪОз-ot, 38,6% 

SOs-ot és 11,3% КгО-ot tartalmaz. Hevítéssel 
kisebb hőmérsékleten (350— 500 °C) elveszíti 
kristályvizét és molekulája az összetevők mole
kuláira bomlik. Nagyobb hőmérsékleten (630— 
850 °C) az alumínium-szulfátból SQ; hasad le, 
és különböző szerkezetű АЬОз módosulatok ke
letkeznek. Az alkáli szulfátok csak jóval ma
gasabb hőmérsékleten (1100 °C) bomlanak el.

A  természetes alunitokat az anyakőzet, 
vagy annak mállástermékei (kvarc, kaolin) 
szennyezik.

Külföldön az alunitot elsősorban timföld 
alapanyagnak tekintik és a melléktermékként 
kinyerhető káliumszulfát és SO3 egyidejű hasz
nosításával az АЬОз meddőtől való teljes elvá
lasztására törekednek. Az alunit-bázisú újabb 
timföldgyártási eljárásokat költségek tekinte
tében a bauxitból kiinduló Bayer-eljárással ver
senyképesnek tekintitk, mert a 10— 15% АЬОз- 
tartalmú nyersércből 99% tisztaságú timföld, 
továbbá értékes műtrágyák nyerhetők (1, 2, 3, 4).

A  hazai alunitos nyersércek, amelyek főleg 
a Tokaji-hegység területén fordulnak elő, kí
sérőásványai vasban szegény kvarc és kaolin. 
Timföldipari hasznosításuk a bauxitvagyon 
nagysága miatt nem célszerű. A  Központi Föld
tani Hivatal (Dr. Varjú Gyula) felvetette spe
ciális —  mindenek előtt nagy АЬОз-tartalmú 
—  szilikátipari nyersanyagként való felhaszná
lásukat. Az ilyen célú kutatást hangsúlyozta, 
hogy a Tokaji-hegység riolit származéké finom- 
kerámiai ásványi nyersanyagai genetikai okok 
miatt viszonylag kis АЬОз tartalmúak.

Ilyen célú felhasználáskor értelemszerűen 
nem szükséges az АЬОз-nak más, szilikátipari 
szempontból hasznos komponensektől való tel
jes elválasztására törekedni, és így a feldolgozás 
a timföldipari feldolgozáshoz viszonyítva egy
szerűsíthető. A  Mád—királyhegyi alunitelőfor- 
dulás 4 kismintájára támaszkodva a Bányászati 
Kutató Intézetben 1966-ban a KFH megbízásá
ból és finanszírozásával folytatott tájékozódó 
kutatások során dr. Barna János az alábbi főbb 
lépcsőkből álló technológiát alakította ki (5):

1. Nyers, esetleg dúsított alunitos érc pör
kölése az alumíniumhoz kötött БОз el
távolítása céljából;

2. A  pörk vizes lúgozása a kálium-szulfát 
eltávolítására;

3. Az alkáli- és kéndioxid-mentesítés ma
radék szárítása és finom őrlése;

4. A  káliumszulfát-tartalmú vizes oldat fe l
dolgozása kristályos káliumszulfátra be- 
párlás és kristályosítás útján.

I. táblázat
Nyers, izzított és kilúgozott alunitminták kémiai összetétele 

1966. évi kísérletek

Minta
megnevezése

A.1203
%

SÍO9
%

Fe,03
%

k 2o
%

NaaO
%

CaO
%

MgO
%

S03
%

Izz. veszt. 
%

Eredeti I. 26,86 31,80 0,02 4,60 0,04 _ 3,06 27,35 32,95
II. 23,79 36,78 0,02 7,90 0,25 0,21 0,35 26,77 29,92

III. 36,70 22,60 0,54 4,45 ny. 0,19 0,07 20,60 34,71
IV. 15,24 61,10 0,09 3,20 ny. 0,03 0,06 15,20 20,38

Kiizzított II. 32,38 49,83 0,02 9,36 0,27 0,24 0,62 4,22 5,57
III. 52,90 34,50 0,61 5,65 0,48 0,29 0,03 4,06 5,43
IV. 18,63 71,90 0,11 4,15 ny. 0,30 0,05 3,61 4,01

Kiizzított és I. 43,53 50,29 0,03 1,24 0,04 — 1,72 — 2,16
kilúgozott II. 37,70 56,33 0,02 1,84 0,24 0,22 0,55 — 1,93

III. 55,78 34,00 0,68 2,15 ny. 0,28 0,08 0,58 2,11
IV. 20,10 76,90 0,13 0,80 ny. 0,34 0,11 0,24 1,27

Megjegyzés: А III. minta 53,5°/b alunitot és 46,5% kaolint tartalmaz.

Amint dr. Barna kísérleteinek I. táblázat
ban összefoglalt alapanyag és végtermék minő
ségi adatai mutatják, az eredetileg 15— 37% 
АЬОз-tartalmú nyersanyagokból 20— 56%
АЬОз-tartalmú végtermékek voltak előállítha
tok, amelyek közül a nagyobb АЬОз-tartalmúak 
—  a SZIK K TI bevonásával végzett tájékozódó 
vizsgálatok szerint —  alkalmasnak mutatkoztak

a finomkerámiai célokat szolgáló kaolinok 
АЬОз-tartalmának dúsítására. Az eredmények 
alapján indokoltnak látszott a technológia rész
letesebb kidolgozása és szélesebb körű vizsgá
latokra elegendő mintaanyag legalább labora
tóriumi léptékű előállítása. A  NIM  Műszaki 
Fejlesztési Főosztálya megbízásából 1969— 71. 
években a kísérleteket folytattuk (6, 7).
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II. táblázat

Az 1969—71 évi kísérletekben felhasznált nyers 
alunitos ércek kémiai összetétele

Eredet
Mád-Királyhegy 

VI. XV. 
táró táró

Bom-
boly

Ond— 
Kassa- 

hegy

Sáros
patak

Cinegés

Al20:t% 15,4 17,9 12,7 12,7 14,3
sío2% 58,2 58,1 68,2 63,0 61,8
FeO')0 3 °/c 0,1 .0,2 0,2 0,2 0,2
k 2o % 4,2 4,3 2,8 3,3 3,5
scv/o 16,0 14,7 12,0 12,0 13,3
CaO % 0,3 0,8 0,2 1,2 U
MgO <%> ny. 0,05 0,1 ny. 0,1
Na20% — 0,03 0,05 0,5 0,5

Számí
tott
alunit %

41,4 38,1 31,1 31,1 33,5

A Tokaji-hegységből kísérletek céljára be
gyűjtött, egyenként 50— 100 kg-os minták vizs
gálati adatait a származási hely megjelölésével 
а II. táblázat tartalmazza. A  minták АЮ з-tar- 
talma 12— 18%, számított alunit-koncentrációja 
30— 40%. Gyengébb minőségűek, mint az 1966- 
ban vizsgált mintasorozat I— III. mintája. Fon

tos eltérés még, hogy az oxidos összetételből 
számítva a meddő főleg kvarc, a hivatkozott 
régebbi minták —  különösen а III. minta — 
kaolinos meddőjével szemben.

Mind a meddő jellege, mind az ALOs-kon- 
centráció tekintetében a mintaanyag a bere- 
govói előfordulás alunitos ércével, azaz gene
tikailag és ásványtanilag megegyező.

A  nagy meddőtartalom szükségessé teszi 
feldolgozása előtt az érc dúsítását. Dúsításra 
több lehetőséget vizsgáltunk, így a kvarc és az 
alunit eltérő szilárdságán alapuló szelektív őr
lést, elektrosztatikus szeparálást, valamint 
flotációt.

A  legkedvezőbb eredményeket flotációval 
értük el. Megjegyezzük, hogy a Szovjetunióban 
tett tanulmányutunkon szerzett értesülések sze
rint a leningrádi MEHANOBR kutatói is a be- 
regovói alunitos érc dúsítására flotációs techno
lógiát javasolnak (8).

A  flotációs dúsítás kidolgozását végző Csil
lag Zsolt bányamérnök kísérleteinek részleteire 
vonatkozóan utalunk (7) jelentésünkre. E kí
sérletsorozatban a gyűjtőreagens Tall-olaj szap
pan volt, és a flotáció pH =  9 körüli alkalitású 
közegben történt.

III. táblázat
Sárospatak—cinegési érc flotációs dúsítása

Frakció Koncent
rátum

4.
közép
termék

3.
közép
termék

2.
' közép- 
termék

1.
közép- 
termék

Kontroll
flotálás
meddője

Vég
meddő

Alunittartalom % 96,4 90,0 83,5 82,1 63,5 38,1 7,5
Súlyarány % 10,05 2,90 5,70 4,70 13,05 2,20 61,40
Kummulatív 
súlyarány % 10,05 12,95 18,65 23,35 36,40 38,60 100
Koncentrátum 
al unittartalma °/o 96,4 95,0 91,5 89,6 80,3 77,9 34,7
Meddő alunittart. % 27,8 25,7 21,7 17,9 8,6 7,5 —
Alunitkihozatal % 27,9 35,4 49,2 60.3 84,4 86,7 100,0
Előkészítés 
hatásfoka % 27,4 34,5 46,8 56,6 73,5 73,6 0

Oxidos összetétel: 
А Ш ,% 36,7 32,8 31,1 30,9 24,2 15,5 5,7
Si02 % 3,9 7,5 17,8 17,6 37,6 57,6 88,4
Fe20:,% 0,11 0,52 0,24 0,25 0,50 0,74 0,55
к ,о  % 9,2 9,4 8,2 8,1 6,7 4,6 0,96
SO3O/0 37,2 34,7 32,2 31,7 29,5 14,7 2,5

A  Sárospatak— cinegési alunit-flotálásnak 
termékvizsgálati és kihozatali adatait а III. 
táblázat foglalja össze.

Amint a táblázat adataiból kitűnik, az adott 
mintából 80% alunittartalmú koncentrátumot 
84% kihozatallal lehetett nyerni, 90% alunit-. 
tartalmú koncentrátum esetén a kihozatal 60%- 
ra csökkent. A  vizsgált mintáink közül a Sáros
patak— cinegési előfordulás érce volt legjobban 
flotálható, és a mintasorozat egészére 90% 
alunitkihozatallal, átlag 72— 73% alunittartalmú 
koncentrátummal számolhatunk.

A  feldolgozás következő lépcsőjét az érc 
alumínium-szulfát-tartalmának megbontását 
célzó pörkölés képezi. Az optimális pörkölési 
hőfok megállapítására 500— 1200 °C hőmérsék
leten végeztünk 50 kg anyagmennyiséggel pör
kölési kísérleteket, anyagmérlegszerűen érté-

1. ib lt
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г. ábra

kelve az SO3 lehasadáson kívül a KsO-tartalom 
változását is. A  pörkökből ezután forró vizes 
kioldást is végeztünk és ugyancsak anyagmér- 
legszerűen értékeltük az SO.1-, a kálium-eltávo
lítás, továbbá az alumíniumveszteség szempont
jából a pörkölési hőfok és szulfát-kioldás együt
tes hatását.

Az 1. és 2. ábrán grafikusan feltüntetett 
kísérleti eredményekből kitűnik, hogy az érc 
SCh-tartalmának lepörkölése 500 °C-on kezdő
dik, de csak kb. 1000 °C felett közelíti meg a 
teljességet. 950 °C körül az alumíniumhoz kö
tött SO:v~nak kb. 75%-a, 1100 °C-ig a kéntarta
lom 98%-a távolítható el. A  visszamaradó SO:> 
azonban kisebb-nagyobb mértékben oldható 
szufátok formájában van jelen, így a pörkölést 
követő kioldás együttes hatásfoka —  900 °C-os 
pörkölési hőmérséklet esetén —* meghaladja a 
95%-ot.

A  pörkölési folyamatban a kálium 800 °C 
felett kismértékben illósodik. 900 °C-ig 4— 5%, 
1000 °C-ig 7— 9% a káliumveszteség. Az alkáli 
kioldásának szempontjából optimálisnak a 
850— 900 °C közötti hőmérséklet-tartomány 
mutatkozik. E felett, a káliumszulfát részleges 
bomlása miatt, a kálium oldhatósága csökken.

A  pörkölési hőmérséklet nemcsak a kén- 
és kálium-mentesítést, hanem az alumínium- 
oxid szufát formában történő oldódását is befo
lyásolja. Az utóbbi maximum 700 °C pörkölési 
hőmérsékleten érhető el, de 900 °C körüli hő
mérséklet esetén is kb. 15— 20% АЬОз oldódik 
az alkálimentesítés során.

A  kísérleti eredményekből egyértelműen 
kitűnt, hogy a pörkölési hőmérséklet megválasz
tásával nem lehet az egyes részfolyamatokat 
élesen elválasztani, és vizes kioldással az alu
míniumszulfát oldódása miatt АЬОз-veszteség 
lép fel. Ez a veszteség azonban elkerülhető, ha 
a kioldást forróvíz helyett 5% ammóniatartal
mú vízzel végezzük, amikoris az alumínium
szulfátból az
АЦЭОф +  6NH/.OH =  2А1(ОН)з +  3(ГШф SCá 
reakcióegyenlet szerint alumíniumhidroxid és 
ammóniumszulfát képződik. Az így mellékter
mékként képződő ammóniumszulfát a szovjet 
szakirodalom szerint a káliumszulfáttal együtt 
kettős műtrágya formájában is értékesíthető, de

ismert módon mészvizes reagálással is megbont
ható és a fejlődő ammóniagáz a folyamatba 
visszavezethető.

Az ammóniavizes kezeléssel azonban az 
АЬОз egy része hidrát formába kerül és nehéz
ségbe ütközik nagyobb anyagmennyiségek 
esetén —  vizes kioldás alkalmazásakor is —  a 
maradék szulfáttartalom eltávolítása. Ezért a 
technológia befejező lépcsőjeként a kilúgozott 
pörk 1000 °C hőmérsékleten történő kalcinálá- 
sát iktattuk be. A  kalcinálás egyben a szilikát
ipari felhasználáskor zavaró utózsugorodás 
csökkentése szempontjából is kedvező, sőt ezért 
célszerű magasabb —  kb. 1400 °C hőmérsékletet 
alkalmazni.

Végeredményben tehát az általunk vizsgált, 
alunitban szegény és kvarcdús érc feldolgozá
sára az alábbi lépcsőkből álló technológiát ala
kítottuk ki:

1. A z érc előtörése és 100 mikron szem
nagyság alá őrlése;

2. Flotációs dúsítás Tall-olajszappan gyűj
tő reagens alkalmazásával, 9 körüli pH- 
értéken (1 alap -j- 2 tisztító -j- 3 kontroli- 
cella) ;

3. A  víztelenített flótáit koncentrátum, ill. 
középtermék pörkölése 850— 900 °C hő
mérsékleten;

5. A  lúgozási maradék 1400 °C hőmérsék
leten történő kalcinálása.

Ipari megvalósítás esetén a fenti lépcsőkhöz 
a pörkgáz SCh-tartalmának —  célszerűen kén- 
savgyártásra történő —  hasznosítása és a ká
liumszulfát kinyerés járul, mely technológiai 
lépcső kialakításában az alunitok timföldipari 
feldolgozásakor alkalmazott szovjet megoldások 
látszanak alkalmazhatónak.

A  vázolt technológia szerint 3— 5 kg-os 
anyagmennyiségekkel végzett temékelőállítási 
kísérleteink során különböző minőségű flotációs 
dúsítmányok esetén elért termékminőségekről a 
IV. táblázatban közölt elemzési adatok tájékoz
tatnak. Az összeállítás egyben támpontot nyújt 
az alunitos érc feldolgozása révén kialakítható 
termékválasztékra is. A  teljesség érdekében az 
esetleg ugyancsak értékesíthető flotációs meddő 
elemzési adatait is közöljük.

А  IV. táblázatban az oxidos elemzéseken 
kívül a végtermékek tűzállóságára és fehérsé
gére vonatkozó adatokat is megadjuk.

A  táblázatban összefoglalt termékminősé
gekkel kapcsolatban azonban megjegyezzük, 
hogy az „Extra” jelzésű kalcinált terméknek 
megfelelő, kb. 93% alunitot tartalmazó flótáit 
koncentrátum viszonylag csak kis kihozatallal 
nyerhető és nagyüzemben —  átlagosan 35% 
alunitot tartalmazó érc feldolgozása esetén — 
a „középtermék” és a „ I I ” jelű flótáit koncent
rátum között álló átlagminőség várható. A  kon
centrátum és a középtermék arányának változ
tatásával azonban természetesen mód van kü
lönböző АЬОз-tartalmú szorték kialakítására, pl. 
az alábbi variációk szerint:

a) 240 kg/t „ALU — 50” minőség
b) 120 kg/t „ALU — 40” minőség

120 „ „ALU — 60,, ,,
c) 120 kg/t „A LU — 40” minőség
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60 „ „ALU — 50”
50 „  „A LU — 70”

(A  szórté jelzésnél megadott szám az АЪОз-коп- 
centrációra utal.)

IV. táblázat
Kalcinált timföldkoncentrátum laboratóriumi próba- 
gyártásához felhasznált flótáit alapanyagok és a nyert 

végtermékek vizsgálati adatai

Flótáit alapanyagok 

ti ^ 1 ü 2. §
a g $.3 
5 N S §3^  . :q и Я о

Fl
ot

ác
ió

s
m

ed
dő

Oxidos elemzés (%)
А12о3 34,4 31,4 24,2 27,4 5,7
sío2 7,2 14,8 39,0 24,3 88,4
Fe203 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6
к 2о 1,0 6,7 8,7 7,3 8,8
S03 36,0 32,3 24,9 28,0 2,5
Számított
alunittartalom (%) 93,3 83,6 64,0 72,5 6,5

Kalcinált timföldkoncentrátumok

О О Осо LO

Szórté jelzés X  ^ 1
£>

1
►Э

1
нЗ X bJ HÍ bJ
<  w . < < <

Oxidos elemzés (%)
a i2o3 77,5 59,2 40,6 49,9
sío2 13,3 35,3 52,1 43,7
Fe.,03 0,3 0,5 0,7 0,6
K2Ö ; 1,0 2,0 2Д 2Д
so 3 1,1 1,9 2,6 2,2
Tűzállóság (SK) 36 35 34 35 29
Fehérség* (%)
kék szűrővel 102 101 83 92 100
zöld szűrővel 103 102 89 95 101
piros szűrővel 105 103 99 101 102

x =  Barit etalonhoz viszonyítva

Mindhárom variáns esetén melléktermék
ként 57 kg/t káliszulfát és 90 kg/t kénsavnak 
megfelelő mennyiségű kénes pönkgáz képződik, 
valamint 570 kg/t kvarcdús meddő őrlemény.

A  vázolt kihozatalok természetesen kedve
zőbben alakulnak, ha feldolgozáskor 35%-nál 
dúsabb alunitércből indulunk ki. Kerámiaipari 
termék előállításánál kedvezőbb, ha a kőzet 
nem kvarcos, hanem kaolinites.
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Сюч Золтан—др. Такая Пал:

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ПЕРЕРАБОТКУ
АЛЮНИТОВЫХ ПОРОД ИЗ ГОРЫ 
ТОКАЙ В ИСХОДНЫЙ ПРОДУКТ 
СИЛИКАТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Базируясь на ориентировочные исследования, про
веденные в 1966 году в Научно-исследовательском 
институте по горному делу, авторы проводили де
тальные лабораторные исследования алюнитовых 
руд из Токайских гор, направленные на перера
ботку этих руд в исходный .продукт силикатной 
промышленности, с низким содержанием железа 
и высоким содержанием глинозема. Было установ
лено, что из руды, имеющейся в распоряжении в 
период исследований, содержащей прибл. 35% 
алюнита и кварцсодержащей пустой породы, фло
тацией, обжиганием продукта флотации, выщела
чиванием аммиачной водой и кальцинацией остат
ка получается продукт со средним содержанием 
А12Оэ в 50%, в количестве 240 кг/тонн. Путем до
полнительной обработки промежуточного про
дукта флотации и концентрата возможно получе
ние сортов с содержанием А120 3 в 40—70%, очень 
хорошей белизны.
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