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Aluminiumgiártás

1. Magyarország térképét látjuk a fontosabb bauxit lelőhelyek felttintetésével. Láthatjuk, hogy bauxitb.ányáink kevés kivétellel a Dunántuli Középhegység peremén ~elyezkednek el.
2. Bauxit külfejtését látjuk. Hatalmas fejtőgépek rakják csillébe az ércet,.
amely ebben a'bányában a felszin alatt 10-15 m mélységben helyezkedik el.
.Ezt a~ ércet· sz.állitjáka ..
timföldgyárba.

,.

3. Az Ajkai Timföldgyár

távlati képét látjuk.· Baloldalon a lugbepárló épülete" mögöti;e egy betonból épült hütőtorony látható. A kép jobb oldalán
a magas épületrés~a
légkikeverő •

,

.~

4. .Az előző kép folyt.atásátlátjuk,. amely az aluminiumkohó és a hozzá tartozó áramegyenirányitó
épületét mutatja be •.A háttérben jobbra a timfölds'ilómagas épülete emelkedik •..
Az előtérben látható karcsu ép í.t mények
a transzformátorok
szellőz.ő berendezései.
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5.;A bauxitot küiönleges
.látottraktárba.

I
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'6 •.

billenő vasuti koc sí.k sz.állitják a futódaruval
.

el-

A timföldgyártás folyamatábráját látjuk. A bauxit ot először apritják,
majd golyósmalomban
finomra őrlik. Ezután marónátron-oldattal
összekeverveautoklávokba
töltik, ahol magas hőfokon főzik. Itt a magas hőmérséklet hatására a bauxit alUminiumoxi.dtartalma
oldatba megy .•Ugyap.akkor a
bauxit .t öbb
a.Lko t ér-é
sz e finom i.szap formájában a folyadékban lebegő állapotban marad~Ezt
a lebegő iszapot a felhigitott zagyból több kamrás
ülepitőben-kiülepitik.
Az oldat tisztáját, amely nátriumaluminátot
tartalmaz,kikev.erőtartályokba
töltik, ahol néhány nap alatt a Lumí.m.umhidroxid vál;i.kki a lugoldatból •.Ezt forgó dobszÜt'őn leszÜt'ik és 50 m
hosszu,gáztüzelésü
forgókemencébenmagas
hőfokon kiizzitják. A kapott
termék tiszta aluminiumoxid, a~elyet timföldnek nevezünk.
í,
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7. A bauxit néha gyermekfej nagyságu darabokban~érkezik

a,gyárba .•Ezeknek a
dar-aboknak az, apr-a.t áaát; . látjuk egy po f'áa törőn. A lengő pofa időnként
közel;Lt az álló pofához és közben a nagyobb darabokat összeroppa,ntja •.
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8 •. A bauxittörő

bez-ende.aés
il. raktárnak egy fallal elválasztott
részében van
elhelyez.ve. A már kb .•.mogyoró nagyságura apritott ércet ferde gumiszalagviszitovább't
mely .a:képjobb oldalánlátható- •.
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9 •. A g-qIDÍszalagon szállitott

bauxit golyósmalomba kerül, ahol lugoldattal
kevérve liszt!ino.maágura őrlik •.A malom forgása következtében a golyók
'álland9an az.vanyagr-a zuhannakés
ezáltal mind finomabbra,apritják.
Egy
ilyen malomban 20-30 tonna golyó is van, átmérőjük J-és 5 cm közötti.
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10. Ezen aképen' k'ét nedve~en őrlő g~lyósmalo'm látható.'A háttérben levő
forgás ban van. az előtérben levő nihcs üzemben. Előtte ferd~ gereblyés
osz.tályozó látható,. amely a .malmon átment durva bau:x;itdarabókat ismételt
őrlé.sre v í.aaz aez á.Ll.Lt j a a. "mal.omba , A lugoldatot aj.obOoldalon ferdén lei felé haladó csövön adagoljáka
malomba ••
ll.
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luggal összeŐrölt bauxi tzagyot autoklávokba t öltik •.Ezek nyomásálló
zárt főzőe'dényekt -,melyeket,cs6kigy.ábanáramol tatott gőzzel fütenek. Az
autoklávban kéverős ze;rkezet. van, .hogya
lebegő. anyag főzés köz b en ne
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ülepedjék
az edény aljára.
lA valóságban több ikever-ő Lap át van, .mí.nt
ahogy a rajzon
láthatÓ./
A főzés 6...,20légkör tulnyomáss!3-1 történik.
12.

I

A képen egy autokláv
sorozatot
látunk, töltő
és üritő vezetékekkel.
Az
autoklávok alsó részét
a kezelőjárda
takarja
el előlünk.
Minden autokláv
,tetején
kev.er6 meghajtómotort
látunk,
alatta
a sebességcsökkentővel.
A baloldaii
autoklávsor
jobboldalán
a sullyal
terhelt,
biztonsági
szelepek vannak.,

13 •. Itt

az autoklávok

kezelőjárda

alatti,

részét

láthatjUk

•.

14 •. Az aut okLávokbé.L az anyag a-Dorr-rendszerü
ülepi tőkbe kerül,
ahol az
iszapot- az ..aluminátlugtól
eLvá.Laezt j ák A baloldalt
látható
rajzon
ülepi tő egy elemet mutatjuk be. A zagyot középen táplálják
be. -Azisz.ap
leülepedik,.
'ezt egylassujárásu
terelő
keverőszerkezet
az alsó kupos
részen keresztül
eLt.ávo Lí.b j a , a megtisztult
oldat pedig tulfolyón
keresztül
akikeverő
felé t ávozí.k s, A jobboldali
rajzon
t ilyen ülepitőt
látunk egymás tetejébe
épí.t ve , Az összes ,tulfolyÓkat
a jobboldalon
egy
közös kamraba.vezetik,+el.
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15 •. A Dorr~ülepitők
csarnokának
felooszintjét
látjuk;
" magasak és ,15 .m átinérőj üek t- de a magasságból csak
Az ülepitők
tetején
elhelyezett
hidszerkezettartja
verőt.
'
,

A tartályok kb. 10 m
a felső 1 .m látszik:
aléissu
fbrgásll ke-

16. Miután a Dozr=okban az iszapot
kiülepi tették"
tiszta
a.Lumí.nát Lugot .kapnak ; Ezt: akikeverő
tartályokba
töl tik ~.A kikeverő
tartályok
vagy mechanikus f. vag'y Levegőkevez-áaüek
, Az ábrán mechanikus kikeverőt
látunk.
Kb•.
három napos keverés hatására
az olcÍ.atból az alumini umhidr oxid , a timfölqhidrátszilárd
alakban kiválik.
,17. Az ábra mechanikus
keverő tartályok
sorozatát
tünteti
zelő j árdár61 nézve. Ezek a tartályok
450 m'-esek.

fel,

a felső

ke-

'

18. A kép egy légkikeverő
elvi müködését mutatja be •. A kupos fenekü tartályba egy vastagabb
és egy vékonyabb cső mer-ü.l , A vékonyabb csövön nagynyomásu levegőt
buborékoltatunka folyadékba .•. Ezáltal
a vastagabb ,csőben a sok buborék .j elenléte
miatt felhaj tóerő lép fel.
Igy a folyadék a
nyilakkal
jelzett
uton,., függőleges
irányban mozgásba jön.
J.?

~'3 m magas légldkev~~rő tartályok
c s opor t j t látjuk.
pos része a beépitett
részben van.
'
á

A tartályok

alsó

ku-

20. A kikever5kben
kivált
timföldhidrátot
a lugtól
el kell választani.
A ké-,
pen forgó dobszÜJ:'ót látunk-", amely légritkitással
müködí.k , ,A dob belsejében keltett,
légri tkitás
hatására
a timföldhidrát
a: dobot borító
szür-ő-'
kendőre tapad"a
folyadék pedig a ,szürőrétegen
keresztül
a dobbelsejébe hatol •. A szilárd
anyagot a ,tinlföldhidrátot,
az, előtérben
látható
kés
a dobnak előre (felénk/
irányuló
forgása közben Lekapar-j a , ,
21. A kép a forgó szürődob müködé.aének elvét szemlélteti..
Itt
azonban nem
késse 1 kaparj ák le a ioaapadéko t, hanem egy görgőrendszeren
vezetett
láncsor hordja le. A _jobboldali
kisgör-gőn !feszitő
hengeren/.a
láncok hirtelen Lr ányvéLtoaás t szenvednek és róluk a csapadék letöredezik
•. A rajz
:z:s6 részén mosóvizvezetéket,
látunk t mert a lugot lehetőleg
'jól el kell
távoli,tani
a termel t hidrátból.
22 •. A képen jól

láthatjuk

El

láncokkallehordott

hidrátréteg

letöredezését.

23. A leszürt
al uminiumhidrát
50 m hosszu csőkemencékben kiizzitásra
kerül.
A kemencét a.jobboldali.végén
gázzal vagy pakurával
/13.kőqlajlepárlás
végső maradékával/,fütjük.
A baloldali
végén"ellenáramban
adagoljuk
a
Le az ünt hidJ;'átot:. A_fórgókemenyébena
hidrát
el vesztinedvességta.rtal.mát, majd kémiai:lag kötött
viz'ét és aluminiumoxiddá alakul.
Ez a kemen-
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ce jobboldali vegen hófehér por alakjában hullik ki. A kemence középső
részén látható a meghajtó fogaskeréky
jobboldali végén pedig az Un. rekuperátorok,amelyek
az izzó timföldet lehütik és egyidejüleg előmelegitik a b üz.e Lé ahe z. szükséges levegőt.,
24. A timtöldből az alUÍllinlumot elektromos egyenáram segitségével állitják
elő. A timföldet 950 fokon megolvasztott kriolit nevü sóban oldják fel
és ezen a sóolvadék oldaton keresztülegyertáramot
vezetnek. Az egyenáram
hatására a timföld aluminiumra és oxigénre bomlik •..
Az aluminium a kató-dcn, vagyis a negativ töl tésü elektródon olvadt állapotban ·válik le. Az
anód aaérrt ömb , amint ez. a rajzon látható. Az áramot a katódba bed.öngölt
acélsineken kere8ztüi vez.etik be. Ez a jobboldali vázlaton látható. Az
anódbaacéltüskékmélyednek
az áram vezetése céljából. Az üzemben levő
elektrolizáló kád szénnel bélelt alján az olvadt aluminium helyezkedik
el, felette az elektrolit, amely olvadt kriolitban oldott timföldből áll.
Ennek a levegővel érintkező része befagy és szilárd sókérget,alkot. Erre
helyezik r-á ' a timföldet .előmelegités céljából és időnként_, a kéreg' betö.rése után, az o Lvadékba keyerik.
ot'.

25. A képen az .eLő t rb en látható munkás vasruddal
és katód között elhelyezkedő ol vadékba .•
é

timföldet

kever be az anód

26 •.A katódonössz.egyült
olvadt aluminiumot kétnaponként lecsapolják •.Ezt
légritkitásos csapolótégelyekkel
végzik, melyeknek baloldali csőtoldata
az olvadt f'émbe merül.
27. Az olvadt fémet a:csapoló tégelyekbőlformákba:kokillákbaöntik.
Igy
kapj ák az, aluminiumtömböket •..
A jobboldalt álló munkás kaparó' szerszámmal
eltávolitja. az olvadt fém tetejéről az ittösszegyülő
salakot.'
I

'

28. Korszerübb

üzemekben a tömböntést folyamatossá tették. A kép egy kokilla
.szalagot mut at , amely egy lánc mentén körben halad •.Mindig az alsó ko.;..
killátöntik
tele olvadt fémmel. Amint a kokilla felfelé halad; a fém
lassanként megdermed benne és.az öntőlánc felső végén kihullik.

29. Az aluminiumt?mbök
nan minőségi

sulya kb. 15 kg. Ezeket a raktárba szállitják,
vizsgálat után, a feldolgozó üz.emekbe kerulnek.

ahon-

JO. Az aluminiumotnemcsak'tisztán
használják fel,. számos ötvözet is készül
be Lő l e., Az-ötvözést általában elektromos .kemenc kben végzik. Képünk egy
ilyen buktatható, elektromos kemencét mutat •.Az előtérben látható csuk_lók'körül a kemence előre billenthető és igy ÜI'ithető.
é

JI. Itt aZ'aluminiumvizhütéseskokillába
öntését láthatjuk. Az előtérben
"egy hengerlési. tuskó ontésére szolgáló kétrészes kokilla áll, a f'elette
.elhelyezett eLoaz.t edénybe csapoló csatornán vezetik a folyékony ötvözetet :az elektromos ke menoéb ől.. A háttérben álló munkás a kemenc e előrebillentésének .sebességét, azabá.Lyoaaa ; ezze.l állítja be a kivánt öntési
sebességet. Az előtérben baloldalt látható munkás készen áll arra, hogy
az esetlege.s salakzárványokat kézi szerszámmal eltávoli tsa •.
ó

.

J2. Vizbeöntéssei készült hengerlési tuskók /balra/ és préstuskók /jobbra/;
,az.utóbbiak futódar:uval továbbitható sz.állitóállványon vannak'elhelyezve •.A.préstuskók köz.ülaz alsó selejtes /repedt /o.
_.
1
JJ. A termeltfem
tisztaságának a vizsgálata 'igen fontos. A .vizsgálatot a
képen látható készüléken, szinképelemz:éssel végzik. A f~men keresztül
lO.OOO.V-os szikrát h~nak.és.a
szikra fényét prizmával felbontják.A
'kapott vonalas szinkép vonalainak helyzete jellemző a szenp.yezők minő..ségére ,.a vonalak erőssége ped í.g vaz ok százalékos tar,talmára ..•
,
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34. A kép egy ,ilyen aluminiumminta szikra-szinképét
mutatja a jellemzőszenynye aők ve na.Laá.nak feltüntetésével. Aszinkép
feletti skála Angst.röm egységekben adja meg az' egyes vonalakhoz tartozó hullámhosszuságot .•
,
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