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Magnesium has a large potential in reduction of vehicle weight. Nevertheless, the
research activities were concentrated on
magnesium applications for the automotive industry while aerospace was ignored
due to the "traditional" corrosion and
flammability problems. Applications in
aeronautic industry, with high requirements at lower weight, make the development of new magnesium alloys and
processes necessary. This is the specific
feature of the IDEA project (6th framework
program of EC), whose ongoing work is
presented in this paper. First of all,
requirements have been established for
non-structural and semi-structural aircraft
components. Development of new alloys
has been made and casting simulation
techniques are being developed and used
for the optimization of the processes. After
trial casting, corrosion resistance and
mechanical properties are being tested.
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In the course of analysing the environmental conditions i.e. effects, recently, viewing so called greenhouse gases, first of all
anthropogenic (of industrial, human origin) carbon dioxide as playing crucial role
in the change of global temperature, is
getting broad publicity. Coal fired power
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stations are deemed the primary "criminals" in the growth of atmospheric CO2
concentration during the last two centuries. The anticipated efficiency increase
opportunities of coal-fired power stations
may considerably reduce the CO2 emissions
at identical electric energy production. On
the base of the amount of consumed fossil
energy sources as well as the analysis of
global temperature changes, we reveal,
that the relation between the characteristics examined and the changes of global
temperatures cannot be proved.
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a prospective method. Equilibrium anionexchange experiments were carried out to
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Analytical testing and residual resistance
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of this ore was not solved till the tests
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A többesfázisú és a TRIP-acélok ma már az
acélpiaci kínálat szerves részét képezik.
Piaci megjelenésüket és egyre szélesebb
alkalmazásukat annak köszönhetik, hogy
a szerkezeti acélok két legfontosabb jellemzõjét, a szilárdságukat és alakíthatóságukat egyidejûleg sikerült javítani, vagyis a szilárdság növelése nem járt az alakíthatóság csökkenésével [1].
A nagyszilárdságú acélok alakíthatóságának javítása csak akkor ésszerû feladat,
ha alkalmazásuk közben fennáll a nagy
képlékeny alakváltozás követelménye,
vagy veszélye. Erre számos példát szolgáltat a közlekedés, nevezetesen a közúti jármûvek vázszerkezete és az autópályák vé-

dõkorlátai. Az ilyen jellegû alkatrészeket
általában hidegalakítással állítják elõ, és
így ezeknek az acéloknak még alkatrészként is akkora nyúlást, alakíthatóságot kell
mutatniuk, amely elegendõen nagy az ütközéskor fellépõ hatás képlékeny alakváltozás útján való kompenzálására. Ha az elmondottakat, illetve a két acéltípus fejlõdését elemezzük, megállapíthatjuk, hogy
az MP- és a TRIP-acélok alapvetõen hidegalakításra szánt acéltípusok, lemezvastagságuk nem haladja meg a 2,0-2,5 mm-t.
Ezzel szemben az úgynevezett HSLA-acélokat olyan helyeken alkalmazzák, ahol a méretezés lényegében Rp0,2-re történik, és
nem engedhetõ meg a szerkezet elemeinek
képlékeny alakváltozása. Példaként a hídszerkezeteket, épületszerkezeteket és az

emelõdarukat említjük. Az elmondottak
szerint a HSLA-acélok lemezvastagsága általában 3 mm-nél nagyobb. Ha új tulajdonságkombinációjú acélt kívánunk kifejleszteni, ahhoz az eddig alkalmazott módszerektõl alapvetõen különbözõ mechanizmusokat kell mûködtetnünk. Míg HSLA-acélok
kifejlesztésekor lényegében a szemcseméret csökkentésének hatását és a kiválások
folyási határt növelõ szerepét használták
ki, addig az MP- és a TRIP-acélok fejlesztésének alapgondolata a szövetet alkotó szövetelemek típusának és mennyiségének tudatos meghatározása volt. Ennek megfelelõen az utóbbi két acéltípusnál az acél vegyi
összetétele mellett a meleghengerlésre, illetve hõkezelésre jellemzõ hõmérséklet-vezetésnek is kitüntetett szerepe van, még fokozottabban, mint a HSLA- vagy egyéb
acéltípusok esetén. 2002-2005 között folytak hazánkban az „Új generációs, nagy hozzáadott értékû és többes fázisú acélok kifejlesztése az életminõség szolgálatában” c.,
a nemzeti kutatás-fejlesztési program részét képezõ projekt munkálatai [2]. Ebben a
dolgozatban az MP- és TRIP-acélok közvetlen meleghengerléssel történõ elõállítási
technológiájával foglalkozunk.

Az MP- és TRIP-acélok gyártásakor követendõ hõmérséklet–idõ diagram ismert
[3]. Függetlenül attól, hogy ezeket az
acélokat közvetlen meleghengerléssel
vagy hõkezeléssel állítjuk elõ, a hõmérséklet–idõ diagram az
részletei
szerint alakul, ahol a felsõ ábrák az MPacélokra, míg az alsó ábrák a TRIPacélokra vonatkoznak.
Mindkét acéltípus „hõkezelésekor” kiindulhatunk homogén ausztenites állapotból, vagy ausztenitet és ferritet tartalmazó szövetbõl. Az elõbbi eset lényegé-

1. ábra. Az interkritikus hõkezelésen alapuló technológiák hõmérséklet–idõ diagramjai [1]

2. ábra. A többes fázisú és TRIP-szalagok elõállításának lehetséges technológiai útvonalai [1]

ben a meleghengerléssel való gyártásnak
felel meg, hiszen itt a buga a tolókemencébõl ausztenites állapotban kerül ki.
Az „utólagos” hõkezelés során nincs szükség a homogén ausztenites állapot elérésére, másrészt idõveszteséget is okoz, az
energiaigény-többletrõl nem is beszélve.
Elõnyt és hátrányt is jelenthet a teljes
mértékû ausztenitesítés.
Mivel az eseték többségében a kiinduló
szalag bizonyos szövetszerkezeti tulajdonságait, pl. finom szemcsézettségét át
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akarjuk örökíteni a kész MP- vagy TRIPszalagra, ezért csak az 1b. és 1d. ábra vázlata szerint járhatunk el. Természetesen
függetlenül attól, hogy homogén
ausztenites vagy ferrit + ausztenites állapotból indulunk ki, az MP-acélok gyártásakor az a cél, hogy a gyors hûtés megkezdésekor a szövet kb. 20 tf% ausztenitbõl
és kb. 80 tf% ferritbõl, míg a TRIP-acélok
esetén kb. 45% ausztenitbõl és kb. 55%
ferritbõl álljon. Röviden jellemezve a két
esetet, az egyikben a homogén ausztenit

részleges átalakulását, míg a másikban a
kiinduló szövet részleges ausztenitesedését kell tudatosan irányítani. A lehetséges útvonalak bármelyikével is érik el a
megfelelõ fázisarányú ferritbõl és ausztenitbõl álló szövetet, a technológia következõ lépését egy intenzív hûtés jelenti. Ez
az MP-acélok esetén a mintegy 20% karbonban feldúsult ausztenitet tartalmazó
szalag MS-hõmérséklet alá való gyors hûtését, míg a TRIP-acéloknál a kb. 45%,
karbonban feldúsult ausztenitet tartalmazó szalag BS és BF hõmérsékletek közé
való gyors hûtését jelenti. A hûtésnek
olyan gyorsnak kell lennie, hogy a kezdeti
fázisarányok lehûlés közben ne változzanak. A martenzites átalakulás atermikus
jellegû, így a kb. 20 tf% ausztenitnek
martenzitté való teljes átalakulását csak
szobahõmérsékletre való teljes lehûtéssel
érhetjük el. Ekkor az MP-acél szövetét kb.
80 tf% ferrit és kb. 20 tf% martenzit alkotja. Bizonyos mennyiségû bénit vagy maradék ausztenit jelenléte sem kizárt és megengedett. A bénites átalakulás – ellentétben a martenzites átalakulással – termikusan aktivált folyamat, ezért lejátszódásához idõre van szükség. Ezért a TRIPacélokat BS és BF közötti hõmérsékleten
adott ideig hõn kell tartani. A mintegy 55
tf% ausztenit részleges bénites átalakulása során a még át nem alakult ausztenit
karbonban dúsul, stabilitása növekszik, és
az IBS-t (izotermás bénites szakasz) követõ szakaszban tetszõleges sebességû lehûtés során sem alakul át, vagyis maradék
ausztenitként marad vissza a szövetben,
célszerûen kb. 5-12 tf% mennyiségben.
Bár lényegében a fémtani folyamatok támasztotta követelmények teljesítése nem
kritikus, számos technológiai szempontból nehezen kezelhetõ kérdéssel találjuk
szemben magunkat, ha ezeket a feladatokat ipari gyártóberendezéseken kívánjuk
megoldani.
Az MP- és TRIP-acélok gyártásának lehetõsége meglévõ gyártósorokon
Amint arra már utaltunk, az MP- és TRIPacélokat közvetlen meleghengerléssel vagy
interkritikus hõkezeléssel egyaránt elõállíthatjuk. Ez utóbbi technológiai variáció elõnye az eddig tárgyaltakon túl elsõsorban
akkor jelentkezik, ha a hõkezelés mûveletét
összekapcsoljuk a tûzihorganyzás mûveletével, pl. Sendzimir- vagy GA-soron.
További technológiai variációt jelent-

1. táblázat. Egyes gyártóberendezések jellegzetes szakaszainak hossza, átlagos szalagsebessége, a fémfürdõben érvényesülõ hûlési
sebességek és egy félfolytatólagos széles-szalag-hengersor hûtõpadjának legfontosabb
technikai paraméterei

3. ábra. A szélesszalag-hengermû szokásos elrendezése [1]

het a vékony (kisebb mint 2 mm) melegen
hengerelt szalagok interkritikus hõkezelése, hiszen ekkor a hidegalakítás költsége
nem terheli a termék önköltségét. Ez a termékcsoport az 1-2 mm-es vastagsági tartományban lehet versenyképes. Az MP- és
TRIP-acélcsoportok gyártástechnológiai
foglalja össze [1].
lehetõségeit a
Az MP- és TRIP-acélok gyártásának lehetséges változatai alapján a meleghengersor, a folyamatos hõkezelõsor és a folyamatos horganyzósor adottságait kell
elemeznünk. Az elemzés tárgya a vizsgált
gyártósorok telepítési elrendezése és hõmérsékleti viszonyai, beleértve a hûtés intenzitását is, vagyis adott szalagvastagság esetén elérhetõ maximális lehûlési sebességet. A második fejezetben az MP- és
TRIP-acélok gyártása közben lezajlódó
fémtani folyamatokat elsõsorban hõmérsékleti oldalról közelítettük meg, az idõvel, mint tényezõvel, nem foglalkoztunk.
A továbbiakban a folyamatok idõszükségletének a technológia adott gyártósoron való megvalósíthatóságában játszott
szerepét vizsgáljuk, hiszen a folyamatok
közül csak a martenzites átalakulás atermikus folyamat. Az idõléptéket a gyártósor telepítési körülményei és a vizsgált
gyártósorra jellemzõ szalagsebesség határértékei határozzák meg. Elemzésünk a
szerinti félfolytatólagos meleghengersorra vonatkozik. Ebben a dolgozatban tehát a félfolytatólagos meleghengersorra vonatkozó technológiai lehetõségeket elemezzük részletesen, a további
két, lényegében interkritikus hõkezelésen
alapuló technológiát egy késõbbi dolgozatunkban részletezzük. Az
összegeztük az egyes gyártóberendezések
jellegzetes szakaszának hosszát, az adott
szakaszban elérhetõ hevítési/hûtési sebesség maximumát és a szalag átlagos se-

bességét. A táblázat adataiból kitûnik,
hogy a technológiai folyamat végrehajtására álló idõ tekintetében az alábbi sorrend adódik, kezdve a legkedvezõtlenebbel:
• Félfolytatólagos meleghengermû: 20
másodperc
• Sendzimir-horganyzósor: 30 másodperc
• Folyamatos hõkezelõsor: 2-3 perc
Már ez az összevetés is azt mutatja,
hogy az MP- és TRIP-acélok közvetlen meleghengerléssel történõ gyártása a legkritikusabb. Ennek a technológiának a másik
két technológiai változattal szembeni hátrányát még csak fokozza, hogy az ausztenit ferritté való átalakulása lényegesen
lassabb, mint a részleges ausztenitesedés
ellentétes értelmû folyamata. Amint már
említettük, ebben a munkában a félfolytatólagos meleghengersor technikai és
technológiai adottságait elemezzük.
Az MP- és TRIP-acélok elõállításának lehetõsége közvetlen meleghengerléssel
A 3. ábra szerinti félfolytatólagos hengersor lehetõségeinek tárgyalásakor az eddig
elmondottakon túl az állványok – elsõsorban az utolsó állvány – terhelhetõségét is
figyelembe kell venni, mint esetleges korlátozó tényezõt. A terhelhetõség ismeretében a kf hõmérséklet-függése alapján a
tárgyalt acélcsoportra nézve kb. 820-850
°C hengerlési véghõmérséklet adódik,
ami azt jelenti, hogy a szalag még teljesen
ausztenites állapotú, és hõmérséklete a
Jonas-képlettel [4] számított újrakristályosodási hõmérséklet alatt van. Bár az
elõlemez beadási hõmérsékletének, az
állványonkénti szúrások nagyságának és
az állványközi hûtésnek is szerepe van az
utolsó készsori állványból kifutó szalag
szövetszerkezeti állapotára
,a

4. ábra. A ferrit mennyisége a hengerlés
véghõmérsékletének függvényében
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5. ábra. Az elérhetõ lehûlési sebesség a szalagvastagság függvényében. A hûtõvíz hõmérséklete az egyes görbéken változik a
környezeti feltételek hatására

tárgyalás áttekinthetõsége miatt lényegében csak a hengerlési véghõmérséklet
nagyságát vesszük figyelembe. Ettõl kezdve azonban célszerû az MP- és TRIP-acélok
esetét külön tárgyalni, mert – még ha csak
a részleges ferrites átalakulás folyamatának részleteit elemezzük is – átalakulási
folyamataik lényegesen különböznek.

A 3. ábra vázlata szerinti telepítésû félfolytatólagos szélesszalagsorra vonatkozó elemzéseket a
közölt
összetételû acélra nézve végezzük el: a
vizsgált szélesszalag-soron a hûtõszakasz
az utolsó állványtól mintegy 17,15 méterre kezdõdik.
Az
megadott hûtési sebességek a hûtõvíz hõmérsékletének függvényében változnak. Jelen pillanatban a 30
oC-os vízhõmérsékletre vonatkozó görbe
érvényes, erre a hõmérsékletre van beállítva a hûtõvíz hõmérséklete (egy hûtõtorony garantálja télen-nyáron, környezeti
hõmérséklettõl vagy a Duna mindenkori
vízhõmérsékletétõl függetlenül).
A 100 oC hõmérséklet-csökkenés idõszükséglete 2 mm szalagvastagságot és 8
m/s hengerlési sebességet feltételezve az
5. ábra alapján nem egészen 1 s, vagyis a
hûtõszakasz 17,15 + 7 ~ 24 méterénél éri el
a szalag az átalakuláshoz szükséges hõmérsékletet. Ha a szalag ezt követõen szabadon hûl 715 oC-ról, akkor az 1. csévélõt 657
oC-on éri el (a szabadon történõ hûlés úthossza: 147-21=126 méter). Ha a szalag
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6. ábra. A DP01 adag folyamatos lehûlésre vonatkozó átalakulási diagramja, az elsõ kísérletsorozat lehûlési görbéivel. A behúzott függõleges
vonal azt az idõpontot jelöli, ameddig a szalag a hûtõsoron futott

ezt követõen szabadon hûl 715 oC-ról, akkor a 3. csévélõt 581 oC-on éri el (a szabadon történõ hûlés úthossza: 228-21=207
méter).
A vizsgált acél számított [5] és mért átalakulási hõmérsékleteit is a 2. táblázat
tartalmazza. A meleghengerlési technológia hõmérséklet-vezetésének meghatározásakor az A3, A1, illetve a kérdéses lehûlési sebességre vonatkozó Ar3 illetve Ar1 hõmérsékletek a mértékadóak. Mivel az elérhetõ hengerlési véghõmérsékletek az
adott acél Ar3-Ar1 közötti hõmérséklet-tartományának felsõ harmadában vannak,
ebben a tartományban nem alakulhat ki a
kellõ mennyiségû (~ 80 tf%) ferrit. Ezt a
megállapítást megerõsíti a 4. ábra [6]-tõl
származó, és egy hasonló típusú acélra vonatkozó diagramja is. Az adott hengerlési
véghõmérséklet miatt a készállványból kifutó szalagot minél gyorsabban le kellene
hûteni A1 + (20-30) oC-os hõmérsékletre. A
vizsgált szélesszalagsoron a hûtõszakasz
az utolsó állványtól mintegy 17,5 méterre

kezdõdik. Eddig a pontig a szalag lényegében szabadon hûl. A 4-8 m/s hengerlési
sebesség miatt a lehûlési idõ csak néhány
másodperc, és így ezen a szakaszon csak
csekély, 15-20 oC-os hõmérsékleteséssel
számolhatunk. Az így adódó 800-830 oC-os
szalaghõmérséklet még mindig messze
van a kellõ mennyiségû ferrit kialakulásához szükséges A1+(20-30) oC -os hõmérséklettõl. Ezt a hõmérsékletet csak a vízpermettel mûködõ hûtõszakaszon érheti el
a szalag. Ha az adott vastagságú lemez két
oldalán maximális a hûtés intenzitása, akkor a lemezvastagság függvényében az 5.
ábra szerinti lehûlési sebességek érhetõk
el. Mivel kb. 100 oC hõmérséklet-csökkenés elérése a cél, ennek idõszükséglete 12 s. Ez idõ alatt a szalag 5-10 m-t tesz meg,
vagyis a hûtõszakasz kb. tizedik méterénél
éri el a szalag az átalakuláshoz szükséges
hõmérsékletet. Hangsúlyozzuk azonban,
hogy ekkor a szalag még feltehetõen
ausztenites állapotban van. Ezt a megállapításunkat alátámasztani látszik a vizsgált

2. táblázat. A kísérleti DP-acél összetétele és átalakulási hõmérsékletei

nak kinetikája T=720 °C-on

8. ábra. MP- vagy TRIP-acél elõállításához tartozó, folyamatos lehûlésre vonatkozó C-görbe ferrit-perlites átalakulási részlete

9. ábra. MP- vagy TRIP-acél elõállítására alkalmas acél izotermikus C-görbéjének ferritperlites átalakulására vonatkozó részlete

acél folyamatos lehûlésére vonatkozó átalakulási diagramja, amelybe berajzoltuk a
lemez eddigiekben vázolt termikus történetét
Ezen a ponton el kell döntenünk, hogy
az átalakulási folyamatot hogyan közelítsük
meg. Alapszabály, hogy az átalakulási diagramokat csak azoknak a lehûlési görbéknek
a mentén szabad olvasni, vagyis mennyiségi információt kiolvasni, amelyek mentén
meghatározták az átalakulási hõmérsékleteket. Az egyszerûbb elemzés érdekében
elõször az adott kiinduló állapotra vonatkozó és csak egyetlen lehetséges izoterm átalakulási diagramot kell alapul venni, majd
a folyamatos lehûtésre vonatkozó átalakulás alapján kell elemezni a gyártástechnológiai változatok lehetõségeit.
Tételezzük fel tehát, hogy a szalag hõmérséklete a hûtõsor 10. m-énél elérte az
A1+(20-30)oC-os hõmérsékletet. Dilatométeres mérések szerint az adott acél
gamma-alfa átalakulási folyamata a
szerint alakul, vagyis 80%-os átalakulási mértékhez kb. 80-90 sec tartozik. Az
átalakulás viszonylag hosszú idõtartamát
az átalakulási folyamat jól ismert,
egyenlet szerinti jellege határozza meg,
nevezetesen az, hogy a folyamat nagyobb
átalakult hányad elérése után lelassul.
Az átalakuláshoz szükséges idõ alatt a
szalag a hengerlési sebesség függvényében 300-600 m-t tenne meg. Ha tehát a
hûtõszakasz eddig még ki nem használt részén hûtést nem alkalmazunk, vagyis a szalag szabadon hûl, akkor a szalag az elsõ és
a hátrébb lévõ csévélõt is csak pár °C-kal az
A1 + (20-30) °C alatti hõmérsékleten éri el,
ahol a szalagot fel kell tekercselni, és nincs
mód intenzív hûtésre, sõt az is valószínû,
hogy a szövetben nem alakul ki kellõ menynyiségû ferrit. Az adott soron, az adott

acélból izoterm hõmérséklet-vezetést közelítve csak ferrit/perlites, esetleg ferrit/perlit/bénites szövetû acél gyártható.
Áttérve a folyamatos lehûtésen alapuló
technológiai változat tárgyalására, tekintsük át a
közölt átalakulási diagramrészletet. Ennek a technológiai változatnak a megvalósítása olyan összetételû acélt feltételez, amelyre az alábbiak a
jellemzõk:
• Legyen egy olyan lehûlési sebességtartomány, amelyben a termikus, diffúzió
irányította átalakulások közül csak a
ferrites átalakulás játszódik le.
• Ebben a lehûlési sebességtartományban
a ferrites átalakulás végén a szövetben ~
80 tf% ferritnek kell lenni.
Kérdés, hogy létezik-e ilyen összetételû
acél? Az elsõ feltétel sok esetben teljesül. A
második feltétel az izoterm átalakulás idõszükségletével kapcsolatban elmondottak
alapján már nehezen képzelhetõ el. Folyamatos lehûlés közben az acél összességében
nem tartózkodik annyi ideig az interkritikus
hõmérséklettartományban, mint amennyi
egy viszonylag kis hõmérsékleten a 80 tf%
ferrit kialakulásához szükséges.
Fenti meggondolások nem zárják ki,
hogy megtalálható a kívánt összetételû
acél. Ennek realitását azonban megkérdõjelezi az a körülmény, hogy olyan ötvözõ,
amely a karbonnak ausztenitben érvényesülõ diffúziósebességét növeli, nem sok
van [7]. Ezeknek az ötvözõknek a szóba jöhetõ mennyiségben való ötvözése nem
okoz lényeges, számottevõ gyorsulást. A
problémát jól jelzik azok a törekvések,
amelyek arra irányulnak, hogy a szalag minél hosszabb idõt töltsön el az interkritikus hõmérséklet-tartományban. Ez a folyamatos lehûtés megszakításával, az
interkritikus tartományban megvalósított

közel izoterm szakasszal érhetõ el. Az ilyen
kombinált lehûtés nagyon jól kézben tartott hûtési rendszert feltételez. Bármilyen
hûtési variációt alkalmazunk is, feltétlenül
el kell kerülni a perlites átalakulást.
Az elmondottak alapján nem tekinthetõ
véletlennek, hogy az MP-acélok közvetlen
meleghengerléssel történõ gyártása nem
terjedt el széleskörûen, de az is látható,
hogy ennek a technológiának a megvalósíthatósága nem „elvi” korlátokba ütközik.
A relatíve nagy szalagsebesség és átalakulási idõszükséglet, továbbá az a körülmény, hogy a hûtõpadi hõmérsékletvezetésbe közel izotermikus szakaszt kellene beiktatni, vezetett el egy szokásos
telepítési hosszon megvalósítható változat kidolgozásához bennünket [8]. Az elgondolás lényegének megvilágításához
vegyük ismét alapul egy izoterm átalakulási diagram ferrit/perlites átalakulásra
vonatkozó részletét
. Ebbe a diagramba azonban berajzoltuk a ferrites
átalakulás befejezõdéséhez rendelhetõ
vonalat is, mégpedig szaggatott vonallal.
Ezzel azt kívántuk érzékeltetni, hogy e vonal mentén csak a ferrites átalakulás fejezõdik be, és nem a teljes átalakulási folyamat. Adott hõmérsékleten a szaggatott
vonal jelentette idõpontban adott ausztenit/ferrit fázisarányú szövet van jelen, és
ez a fázisarány a további hõn tartás során
sem változik. A továbbiak szempontjából
lényeges, hogy az izoterm szakasz idõtartamának a ferrites átalakulás végét követõen nincs számottevõ hatása. Technológiai szempontból ezt a felvetést akkor
tudjuk kihasználni, ha a kifutógörgõsorra
olyan egységet építünk, mely alkalmas a
szalag hõmérsékletének megõrzésére. Erre – az elõlemezcsévélõ berendezéshez
hasonlóan – egy termikus védelemmel el-

7. ábra. DP-8 acélminta ferrites átalakulásá-
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10. ábra. Kifejezetten MP- és/vagy TRIP-acél gyártására telepített szélesszalag-hengersor
3. táblázat. Az MP-acéllal végzett meleghengerlési kísérletek paraméterei

4. táblázat. A kísérleti TRIP-acél összetétele és
átalakulási hõmérsékletei

6

VASKOHÁSZAT

látott „készlemez csévélõt” alkalmasnak
tartunk. Természetesen a hûtõpad végén
egy második, szokásos funkciót ellátó csévélõnek is mûködnie kell. A fenti elveknek
megfelelõ telepítési vázlatot a
mutatja. Elképzelésünk szerint a második,
utolsó állványból kifutó szalagot az elsõ
hûtõszakaszon A1 + (20-30) °C-ra hûtik
le, majd az elsõ csévélõn feltekercselik.
Mivel feltekercselt állapotban a szalag nagyon lassan hûl, a mintegy 3-5 percnyi feltekercselt állapotban való tartózkodás
izoterm hõn tartásnak tekinthetõ. Ezután
a szalagot letekercselve azt a második hûtõszakaszra visszük, ahol a mintegy 0,5%
C-tartalomra feldúsult, és mintegy 20 tf%
mennyiségû ausztenitet tartalmazó szalagot a kritikus lehûlési sebességét meghaladó sebességgel lehûtjük a C-ben feldúsult ausztenit Ms-hõmérséklete alá. Hangsúlyozzuk, hogy a karbonban feldúsult
ausztenitre jellemzõ adatokat kell figyelembe venni, hiszen a proeutektoidos ferrit kiválása az acél Ms-hõmérsékletét növeli. Mivel a martenzites átalakulás atermikus folyamat, ezért lehûlés után a szalag feltekercselhetõ.
A bemutatott elemzések egyik kiindulópontja az volt, hogy a hengerlési véghõmérséklet technikai adottságok miatt a
vizsgált soron nem csökkenthetõ 820-850
oC alá. Természetesen nem önmagában ennek a hõmérséklet-tartománynak az abszolút helyzete, hanem egy adott acél interkritikus hõmérsékletközéhez viszonyított
helyzete a mértékadó. Ezért bizonyos mértékû, kedvezõ irányú változást jelenthet a
ferritképzõ ötvözõk mennyiségének növelése, vagyis az A3-A1 hõmérséklet-tartomány nagyobb hõmérsékletek felé való
eltolása. A ferritképzõk között elsõsorban a
Si, P és Nb elemeket nevezhetjük meg.

Az MP-acél közvetlen meleghengerléssel
történõ elõállítására vonatkozó elemzés
megmutatta, hogy a gyártás sikeres végrehajtásának feltételei csak részben adottak.
Ennek ellenére egy 120 tonnás LD-adagból
származó, folyamatos öntõmûvön leöntött
bugákkal meleghengerlési kísérleteket is
végeztünk. Ezek a kísérletek kettõs célt
szolgáltak: egyrészt az így hengerelt 3,03,5 mm vastagságú szalag jelentette a további interkritikus hõkezelési kísérletek kiinduló anyagát, másrészt lehetõséget láttunk egy nagy szilárdságú, hegeszthetõ
szerkezeti acél elõállítására bénites, esetleg ferrit+bénites szövettel. A meleghengerlés technológiai változatait a
közölt paraméterek jellemzik.
A kísérleti szalagokon mért mechanikai
jellemzõknek a csévélési hõmérséklet szerinti változását mutatja a
. A diagram adatai szerint – a várakozásoknak
megfelelõen – a csévélési hõmérsékletnek
a szakítószilárdságra gyakorolt hatása kicsi, a folyáshatár viszont érzékenyebben
változik e paraméter függvényében, mint
a szakítószilárdság. A keménységmérési
adatok, a fény- és elektronmikroszkópos
vizsgálatok azt mutatták, hogy a szövet
tisztán bénites, benne ferrit nem ismerhetõ fel. Az Rp0,2/Rm arány nagysága arra enged azonban következtetni, hogy ferrit is
jelen van a szövetben. A további interkritikus hõkezelési kísérletekhez a nagy hõmérsékleten csévélt tekercsek szolgáltak
kiindulási anyagul.

Az MP-acél közvetlen meleghengerléssel
történõ gyártásának elemzése után a
TRIP-acélok esetében elegendõnek érezzük az eltérések és hasonlóságok kiemelését, hangsúlyozását. Ismert, hogy a TRIPacélok olyan ötvözõket tartalmaznak szükségszerûen, amelyek a bénites átalakulás
során a karbidkiválást megakadályozzák.
Ezek az elemek a következõk: Si, Al, P stb.
A kísérletekhez 120 tonnás LD-adagból
származó folyamatosan öntött bugák álltak rendelkezésünkre. A TRIP-acél Al-P ötvözésû volt, adagösszetétele a
szerint alakult.
Ennek az acélnak az átalakulási hõmérsékletét számítással és méréssel egyaránt

11. ábra. DE700-jelû acél Rp0,2/Rm arányának változása a csévélési
hõmérséklet függvényében

meghatároztuk. Az átalakulási hõmérsékleteket is a 4. táblázat foglalja össze. Ismét a technikai korlátok megszabta 820850 oC-os hengerlési véghõmérséklet-tartományból indulunk ki. A TRIP-acél átalakulási hõmérsékletének ezekkel az adatokkal való összevetése azt mutatja, hogy
a hengerlési véghõmérséklet-tartomány
gamma-alfa átalakulás szempontjából relatíve kedvezõbb helyzetû, mint az az MPacéloknál volt. Ennek elsõdleges oka a
TRIP-acélok jellegzetes ötvözõinek az átalakulási hõmérsékletet növelõ hatása.
Technológiai szempontból ez egyben azt
is jelenti, hogy a ferrites átalakulás izotermájára való hûlés, illetve hûtés kisebb
idõigényû, és esetleg nincs is szükség vízhûtésre. Az ausztenitnek ferritté való részleges átalakulásával kapcsolatban magának az átalakulásnak az idõbeli lefutását
kell értékelnünk, továbbá azt a körülményt, hogy TRIP-acélok gyártásakor csak
mintegy 50-55 tf% ferrit létrejötte szükséges. Ez a körülmény önmagában is az átalakuláshoz szükséges idõtartam rövidebb
voltát jelenti, de ehhez még hozzájárul az
is, hogy az 50-55 tf% ferrit az átalakulási
folyamat kezdeti, gyors szakaszában jön
létre. Ezek után már csak az a kérdés, hogy
a TRIP-acélok ausztenitjének ferritté való
átalakulása abszolút értelemben milyen
diagidõigényû. Erre a kérdésre a
ramjával szemléltetett dilatométeres mérési adatok szolgáltatnak támpontul. Megállapítható, hogy az Si-Al-P-ötvözésû acél
gamma-alfa átalakulása lényegében az
MP-acélokkal megegyezõ idõszükségletû,
de az 50-55 tf% ferrit kialakulásához szükséges idõ kb. 1/3-a az MP-acél 80 tf% ferritjének kialakulásához tartozó idõtartam-

12. ábra. TRIP AlP jelû acél 700 °C-os izoterm ferrites fázisátalakulásának kinetikája (TRIP-AlP/2 jelû próbatest)

hoz képest. Ez technológiai szempontból
lényeges és kedvezõ különbség. Így ugyanis a kellõ mennyiségû ferrit létrejötte, és
ezzel együtt a még át nem alakult
ausztenitnek karbonban való kellõ mértékû feldúsulása viszonylag könnyen elérhetõ. E kedvezõ hatású eltérések ellenére
sem lehet azonban a TRIP-acél elõállításának teljes hõmérsékletciklusát megvalósítani, mert a szalag már kifut a hûtõzóna
alól, amikor a kellõ mértékû ferrites átalakulás még nem zajlott le. Amint azt már
említettük, a hõmérséklet-vezetés további lépésében a szalagot Bs-Bf hõmérsékletek közé, de inkább egy Bs közeli hõmérsékletre kell hûteni, és ott 5-10 perc ideig
hõn tartani. A ferrites átalakulás ~ 800830 oC körüli hõmérsékletrõl a Bs-közeli
hõmérsékletre való hûtés a második hûtõszakaszon – amelyen 30-50 oC/sec hûtési
sebesség is elérhetõ – nem gond. Ennek
idõtartama sem hosszú, hiszen csak mintegy 300 oC-t kell hûteni a szalagon, ellentétben az MP-acélok 500-550 oC-os hõmérsékletcsökkentési igényével. Azt,
hogy a bénites átalakulás hõmérsékletén
feltekercselt állapotban való hõn tartás
hogyan hat a TRIP-acél szövetére, csak közelítõleg lehet megadni. Arra kell törekedni, hogy a maradék ausztenit stabilitása megfelelõ legyen, vagyis karbon- és ötvözõtartalma, a maradékausztenit-krisztallitok mérete és belsõ feszültségi állapota megfelelõ legyen.
Rátérve a 4. táblázat szerinti TRIP-acéllal végzett meleghengerlési kísérletekre,
az
adjuk meg e kísérletek
legfontosabb technológiai paramétereit,
míg a
a melegen hengerelt szalag mechanikai jellemzõit foglalja össze.

5. táblázat. A TRIP-adag meleghengerlési
technológiai paraméterei

6. táblázat. TRIP-adagból gyártott melegen
hengerelt szalag mechanikai jellemzõi

A
a melegen hengerelt szalag
szövete látható. Megállapítható, hogy a
szövetet mintegy 70 tf% ferrit és egy lényegében a perlit és bénit átmenetét tükrözõ
második szövetelem alkotja. Sem színes
metallográfiai maratási technikával [9],
sem pedig röntgendiffrakcióval maradék
ausztenit jelenlétét kimutatni nem lehe-
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13. ábra. TRIP AlP-adagból gyártott, melegen hengerelt szalag szövetképe

tett. A meleghengerlési kísérlet eredménye
összhangban van a közvetlen meleghengerléssel történõ technológia lehetõségeinek elemzése során tett megállapítással: a
kellõ mennyiségû ferrit kialakulására megvolt a lehetõség, de a hûtõsor adott szakaszán nem volt meg a lehetõség a Bshõmérséklet alá történõ hûtésre, így nem
alakulhatott ki jellegzetes TRIP-szövet. Ennek ellenére melegen hengerelt „TRIPacélnak” a mechanikai jellemzõi figyelmet
érdemlõek. Ez a melegen hengerelt szalag
szolgált a további, interkritikus hõkezelési
kísérletek alapanyagául, hideghengerlése
– akár 0,6 mm-ig – közbensõ lágyítás nélkül is problémamentes volt. Végezetül
megállapíthatjuk, hogy az MP-acélok gyártására javasolt telepítés messzemenõen alkalmas TRIP-acélok meleghengerléssel történõ gyártásához is.
Következtetések
Az MP- és TRIP-acélok közvetlen meleghengerléssel való elõállítása csak akkor lehetséges, ha a meleghengermû technikai
adottságai és a gyártandó acélokban lezajló, és megfelelõ szövetszerkezeti állapotot eredményezõ fémtani folyamatok
harmonizálnak egymással. Mivel a DP-, de
még inkább a TRIP-acélok már akkor jelentek meg a piacon, amikor a lapostermékeket elõállító kohászati üzemekben
már letelepítették a félfolytatólagos vagy
folytatólagos meleghengersort, az elõbb
említett harmónia csak ritkán vagy csak a
legújabb sorokon teljesül. Az alapvetõ
problémát az átalakulási folyamatok viszonylag nagy, 10 s nagyságrendû idõszükséglete okozza. Az ausztenit ferritté,
illetve bénitté való átalakulásának nagy
idõszükséglete értelmetlenül hosszú gyártósorokhoz vezetne. E probléma áthidalá-
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sára javasoltuk a kifutóoldalon egy második csévélõberendezés telepítését. A szalag feltekercselt állapotban gyakorlatilag
állandó hõmérsékleten marad, így az
ausztenit–ferrites és az ausztenit–bénites
átalakulás feltételei biztosíthatók. Különösen fontos szempont az ausztenit–ferrit
átalakulás idõszükségletének csökkentése. Abban az esetben ugyanis, ha a készsori állványok terhelhetõsége megfelelõ
és a hûtõpadi hûtés intenzitása nagy, az
MP-acélok melegen hengerelt állapotban
való elõállítása reális lehetõséget jelent.
Az ausztenit–ferrit átalakulás idõszükségletét az átalakuló ausztenit szemcsemérete, alakított vagy újrakristályosodott
volta erõsen befolyásolhatja. Dilatométeres vizsgálatokkal az ausztenit alakított
vagy újrakristályosodott állapotának hatását vizsgálni nem lehet. Ilyen jellegû
mérésekkel csak azt a sebességet lehet
meghatározni, amelynél az alakított ausztenitben lezajló átalakulás bizonyosan
gyorsabb.
Ez és az ehhez hasonló nehézségek ismét felhívják arra a figyelmet, hogy a kohászati technológiai fejlesztésekhez ma
már nélkülözhetetlen eszközül szolgál a fizikai és matematikai szimuláció. A folyamatszimulációs szoftverek és a termomechanikus szimulátorok alkalmazásával
a fejlesztési eredmények megbízhatóbbakká válnak, a fejlesztés szakasza lerövidül és – még akkor is, ha a szimulációs
módszerek bevezetése jelentõs szellemi és
anyagi ráfordítást igényel – hosszú távon
valójában költségkímélõ megoldás.

Niobium 2001. Orlando, Florida, U.S.A.,
December 2-5, 2001. pp.727-752.
[2]„Új generációs, nagy hozzáadott értékû és többes fázisú acélok kifejlesztése
az életminõség szolgálatában”, NKFP
0063/2002 sz. projekt, konzorcium
tagjai a projekt indulásakor: BAYATI,
BME, Dunaferr Rt., Acélmûvek Kft.,
METAB Kft., SILCO Rt., 2001-2005.
[3]
A
dual-phase (DP) acélok szerkezete, tulajdonságai és technológiája. BKL Kohászat, 118 (1985:4), pp. 145-150.
[4]
Influence of Dynamic Recrystallisation
on the Tensile Ductility of Steels in the
Temperature Range 700 to 1150 °C.
Iron and Steel (1992:2) pp. 241-249.
[5]
A TRIP-acélok gyártásához
szükséges technológia tervezését
megelõzõ vizsgálatok. BKL Kohászat,
137 (2004:3) pp. 10-16.
[6]
Influence of run-out table cooling patterns on the mechanical porperties of
high strength dual phase and ferritebainite steels. Thermomechanical processing of Steels, IOM communications, 24-26 May, London UK pp. 407418.
[7]
Fazovye prevrascenija
pri termiceskoj obrabotke stali. Metallurgizdat, Moskva 1962.
[8]
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Niobium in dual phase and TRIP steels. Niobium, Science & Technology: Proceedings of the International Symposium.

[9]
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Methods for Revealing the Multiphase
Microstructure of TRIP-assisted Steels,
(Materials Characterisation 40 (1998),
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Technikai elrendezés és egységes
elven alapuló eljárás többes fázisú és
TRIP-acélok szabályozott hõmérséklet-vezetésû meleghengerléssel történõ elõállítására. Újítási javaslat,
Dunaferr Rt. 2005.

BUCSI TAMÁS

Új technológiával végrehajtott horganyzókádcsere
rekordidõ alatt

A kádcsere elõzményei és elõkészítése
A címben szereplõ „új technológia” csak
esetünkben új, hiszen a késõbbiekben ismertetésre kerülõ eljárás már régóta létezik. Nekünk miért új? Mert így még nem csináltuk! Minden gyártómû életében vannak
nagy, ritkán elõforduló feladatok: a mi esetünkben ez a horganyzókád cseréjét jelenti.
A Dunaferr Rt. Fémbevonó- és -feldolgozómûvében üzemelõ horganyzógépsort
1994 áprilisában vettük üzembe. A berendezés acéllemezek folytatólagos technológiával történõ tûzihorganyzására alkalmas. A berendezést eredetileg 80 ezer
tonna horganyzott acéllemez gyártására
tervezték. Az eddig elért termelési eredményeink az
láthatók. A gépsor
rendelkezik azokkal az alapvetõ berendezésekkel, amelyek a Sendzimir-technológiához szükségesek. A folyamat központi egysége a horganyzókád, amely a

következõ funkciókat látja el:
– kb. 110 tonna folyékony halmazállapotú
horganyötvözetet tárol,
– az olvadékot 450-460 °C közötti hõmérsékleten tartja,
– egyéb segédberendezések be- és föléhelyezésével a kívánt bevonatot biztosítja a lemez felületén.
A horganyzókád hegesztett kivitelû,
anyaga nagy tisztaságú, ún. ARMCO-acél.
Tömege mintegy 14 tonna. Belméretei:
hosszúsága 3250 mm, a szélessége 2500
mm, a mélysége pedig 2000 mm. Falvastagsága: 50 mm. Az oldalfalak és a fenék között
ívelt átmenet van. A kádat egy „U” alakú középrészbõl és kettõ, minden oldalán hajlított végdarabból hegesztik össze. Sem a fenék-fal, sem az oldalfalak függõleges éleinél nincsenek hegesztési varratok.

A horgany folyékony állapotban tartását üzem közben a bevonandó lemezzel
bevitt hõ biztosítja, ennek hiányában pedig a kád aláfûtési rendszere. A „rendszer” fogalom alatt egy gázégõt, egy füstgázkeringtetõ ventilátort és a kádat körülvevõ füstgázcsatornát értjük.
A kádon áthaladó lemez, a görgõk forgása, a szilárd horganyötvözet beolvasztása reakciós folyamatot indukál a fürdõben.
Ez a folyamat, a beadagolt horganyötvözet
hatása, továbbá az egyenetlen hõmérséklet-vezetés a kád oldalfalát koptatják, tehát egy idõ után elérkezik az az idõpont,
amikor a kádat cserélni kell, mielõtt az kilyukadna. Az elõbb említett – a kád élettartamát befolyásoló – tényezõk ismeretén
kívül mi segíti az üzemeltetõt abban, hogy
a cserét a megfelelõ idõpontra ütemezze?
Az üzemeltetés során szerzett tapasztalata
és a falvastagság ultrahangos mérése.
Fontos megemlíteni, hogy kádlyukadás
esetén egy kádcsere – a szétfolyt horgany
miatt – tovább tart és költségesebb is!
Az általunk üzemeltetett berendezés
eddigi 12 évében 2005 decemberéig három alkalommal kellett kádat cserélnünk
a következõ okok miatt:
– 1996. június 6-án kádlyukadás történt,
a csere 17 napig tartott.

1. ábra. A horganyzósor teljesítménye 1996 és 2006 között
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1. kép. A fémbevonómû fõépülete

– 2001. augusztus 13-án kádlyukadás történt. Az 1996-ban kiszedett, felújított
kád került beépítésre. A csere idõtartama 13 nap volt.
– 2002. augusztus 4-tõl tervezett csere
zajlott le, új kád került beépítésre, a csere
idõtartama 17 nap volt.
Mint látható, az elsõ két esetben nem
volt gond a kihasználtsággal, harmadik alkalommal pedig meghatározott volt, hogy
felújított kádat egy évnél tovább nem
ajánlatos üzemeltetni.
Az utolsó cserét eredetileg ez év elején
terveztük végrehajtani, de egy 2005 szeptemberi salakszedés alkalmával tapasztaltak azonnali módosításra ösztökéltek minket. Ekkor a legkritikusabb helyen, ami
látható és tapintható volt, a falvastagságot 10-15 mm-re becsültük. Az ultrahangos mérésre ugyan nem volt lehetõségünk, de ez esetben az érzékszervi diagnosztika is elég volt ahhoz, hogy kijelenthessük: cserélni kell a legrövidebb idõn
belül! De hogyan?
A horganyzott acéllemez iránti kereslet
alapján a válasz csak az lehetett: nagyon
gyorsan, de ugyanakkor szakszerûen és
költségkímélõen! Tehát ezúttal a korábban általunk végzett kádcsere szóba sem
jöhetett. Viszont létezik egy gyors és költségkímélõbb módszer, amit a darabáruhorganyzónál korábban egyszer már végeztek, és amelyet akkor meg is ismerhettünk. Az eljárás lényege a következõ: a
kádból a horganyt ún. hõtartó edényekbe
szivattyúzzuk, a csere idõtartama alatt olvadt állapotban tartjuk, majd visszaszivattyúzzuk az új kádba. Mivel a kád gyártója ezt a szolgáltatást végzi, így tõle kértünk ajánlatot. Az ajánlat beérkezését és
az egyeztetéseket követõen kijelöltük a
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csere idõpontját: 2005. december 4-11.
Megkezdtük a felkészülést a kádcserére. Ennek keretén belül véleményt cseréltünk
, aki a darabáru-horganyzó akkori egységvezetõje volt. Neki
ezúton is szeretnék köszönetet mondani
segítségéért. Természetesen idõtervet is
készítettünk a cserére, amely a fõbb mozzanatokat tekintve a következõ volt:
1. nap: a gépsor leállítása, alsósalakszedés, a kád környezetének elbontása.
2. nap: a horgany kiszivattyúzása, a kád
kiemelése, a falazat helyreállítása.
3. nap: az új kád beemelése, beállítása, a
füstgázcsatorna lefedése.
4-5. nap: a kád felfûtése.
6-7. nap: a horgany visszaszivattyúzása, a
kád segédberendezéseinek visszaállítása, a horganyszint pótlása, az üzemi hõmérséklet elérése, felsõsalak leszedése.

8. nap: a gépsor indítása.
A tervezésnél a célunk az volt, hogy a
lehetõ legtöbb horganyt folyékony állapotban tartsunk. Ez azért volt lényeges,
mert a visszaszivattyúzást követõen az
üzemi szint elérését csak szilárd betét beolvasztásával tudtuk volna biztosítani,
ami jelentõs idõveszteséggel jár. Ennek
megfelelõen három darab, egyenként 40
tonna befogadóképességû termoszt rendeltünk. A hõtartó tárolókon kívül a szolgáltatást végzõ Pilling cég biztosította a
kétfõs szakszemélyzetet, két darab horganyszivattyút a hozzátartozó csövekkel
és azok aláfûtésével.
Természetesen a gyártónak szigorú
elõírásai is vannak a káddal, az új kád felfûtésével és a szolgáltatással kapcsolatban, amelyeket a tervezés során figyelembe kellett vennünk. Melyek ezek?
– A tárolók villamos betáplálásának kiépítése, megfelelõen teherbíró talapzat elhelyezésükhöz, daruk a szivattyú mozgatásához, és mindez a kád 15 méteres
körzetén belül.
– A horganyzókád falának maximális hõmérséklete a 490 °C-t nem lépheti túl a
felfûtés során.
– A horganyzókád bármelyik oldalfalának
és aljának hõmérséklet-különbsége maximum 100 °C lehet a felfûtés alatt.
– A horganyzókád oldalfalainak hõmérséklet-különbsége maximum 50 °C lehet.
A felfûtés során végig arra kell törekedni, hogy a hõmérséklet-különbségek a lehetõ legkisebbek legyenek, a hõmérséklet-kiegyenlítés biztosított legyen a kád
minden felületén, ezáltal elkerülve a nagy

2. ábra. Hõmérséklet-ellenõrzési pontok az új kád felfûtésekor

különbségek esetén fellépõ kritikus húzófeszültségek kialakulását. Járulékos feszültségként jelentkezik még a horgany
hidrosztatikus nyomása, ami a fal-fenék
átmenetnél éri el maximális értékét.
Mivel a horganyzókád aláfûtési rendszere adott volt, valamint az, hogy kádat ilyen
módon még nem fûtöttünk fel, nagy feladatot jelentett az új, üres kád felfûtésének
megtervezése. Ebben a munkában és a gyakorlati megvalósításában nagy segítség
volt
kollégánk tudása, akinek
ezúton is szeretnék köszönetet mondani.
A gyártónak a felfûtéssel kapcsolatos
elõírásai a mérõhelyek minimális számát
már meghatározták. Ebbõl kiindulva a
látható helyekre terveztük a hõelemeket beépíteni. További feltételként szerepelt, hogy új kád beépítése esetén – a
kristályközi repedések elkerülése érdekében – csak nagy tisztaságú Zn > 99,99%horgany kerülhet a kádba. Ennek megfelelõen ólmot nem használtunk az utolsó idõszakban a fürdõ pótlólagos ötvözésére.
Természetesen ez csak leírva látszik
egyszerûnek, de a gyakorlatban bizony komoly akadályokat kellett leküzdenünk a
megvalósításhoz. Az biztos, hogy ezt a berendezést nem sorozatos kádcserék végrehajtására tervezték.

A kádcsere gyakorlati megvalósítása
December 4-én reggel a gépsort leállítottuk, elbontottuk a kád körül elhelyezett
egységeket, alsósalakot szedtünk, valamint felfûtöttük a hõtartó edényeket. Így
a leállást követõ 12. órában a horganyt kiszivattyúztuk a kádból. A mûvelet mindösszesen 40 percet vett igénybe.
Második nap délelõtt megtörtént a
használt kád kiemelése. Nagy odafigyelést
igénylõ mûvelet volt, egyrészt mert csak
autódaruval végezhetõ, a daruhorog nem
állítható a kád középpontja fölé, másrészt
a tûzálló falazat megóvása is célunk volt.
Mivel a kiemelés jól sikerült és a falazat
csak kevés javítást igényelt, az új kádat az
állás harmadik napján délelõtt a helyére
tudtuk emelni. Lényeges mozzanat volt a
kád beállítása, mert centiméter feletti eltérések már fennakadásokat okoznak a
kádban üzemelõ egységek mozgásában. A
füstgázcsatornát lezártuk, és még aznap
este 20 órakor elindítottuk a felfûtést. A
tényleges felfûtés 51 órát vett igénybe. Az
égõ megfelelõ idõközönkénti be és kikapcsolásával az elõírt különbségeket tartani
tudtuk. A hõelemek által mért értékeket
adatgyûjtõ segítségével regisztráltuk.
A csere ötödik napján a horganyt visz-

szaszivattyúztuk az új kádba. A visszatöltést követõen még két napra volt szükségünk, hogy a berendezést termelésre alkalmas állapotba hozzuk. A befejezõ mûveleteket követõen a berendezést a tervezettnél egy nappal korábban elindítottuk.
A kiemelt, kihûlt horganyzókádon elvégeztük a falvastagság mérését. Az eredmény több mint meglepõ. Az égõvel ellentétes oldalon az üzemi horganyszint magasságában a legkisebb falvastagság 1,6 mm
volt! Annak ellenére, hogy nem lyukadt ki,
mondhatjuk, hogy 100%-ban kihasználtuk.
Feladatok, amelyek megoldásra várnak:
– Két horganyzókádcsere közötti ciklusban a falvastagság kopásának vizsgálata. A mûvelet költséges, de már létezik
olyan technika, amellyel a fürdõben, tehát belülrõl tudjuk mérni a falvastagságot a kád oldalfalain bárhol.
– Az olvadék egyenletes hõmérsékletének
biztosítása. A durva hõmérséklet-ingadozások (> 10 °C) és a 460 °C feletti hõmérséklet gyorsítja a kádfal beoldódását!
– A megnövelt sebességgel történõ üzemelés hatásának tisztázása a kád élettartamára.

A gyártósor lecsévélõ berendezése

A horganyfürdõbõl kifutó szalag

A horganyolvadékot tároló edények

A horgany kiszivattyúzása
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Hibahely a kád oldalfalán

A kád kiemelése

A falazat vizsgálata a kád kiemelése után

Az új kád beemelésének utolsó fázisa

A csõvezeték melegítése az olvadék kiszivattyúzása közben

A horganyszint kiegészítése Zn-tömbökkel
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ANONYMUS KOHÁSZOKTATÓ1

Meddig él egy cikkünk?

1. Bevezetés
A „meddig élünk” és „van-e élet a halál
után” típusú kérdések mindannyiunkat
foglalkoztatnak. Szerzõ ezt a kérdést saját
cikkeire vonatkoztatva tette fel önmagának egy hosszú hétvégén, és megkísérelte
a választ egy logikusnak tûnõ modellel is
alátámasztani. A kidolgozott modell remélhetõleg mások érdeklõdésére is számot tarthat. Mivel a modell egy magyar
kohómérnök oktató jobbára fémekkel foglalkozó cikkeire épül, feltehetõleg gondolatébresztõ olvasmány lesz a magyar kohómérnök-közösség tagjai számára.
Egy cikk és egy abban leírt gondolat
addig él, amíg van, aki olvassa, és van,
akinek a gondolatait megtermékenyíti.
Amíg ez megtörténik, cikkünkre valószínûleg hivatkozni is fognak. Egy cikk tehát
addig mutat objektív életjeleket, amíg
mérhetõen hivatkoznak rá. Ezért a „meddig él egy cikkünk” kérdésre a választ annak modellezésén keresztül találhatjuk
meg, hogy egy cikkünkre a publikálása óta
eltelt idõ függvényében hány hivatkozást
kapunk, akár azután is, hogy mi már megszûntünk létezni…

rikus adatbank. Ezért cikkeim és a rájuk
való hivatkozások empirikus adatbankját
is definiálni kell, mielõtt a modellezésre
térnénk. A tudományos kutatás szabályai
szerint az adatoknak ellenõrizhetõknek
kell lenniük.
Eddig összesen 214 tudományos cikkem
jelent meg. Ezekbõl 100 folyóiratokban,
112 konferenciakiadványokban és 4 könyvfejezet formájában. Annak a valószínûsége
azonban, hogy valaki ezt a 214 cikket a segítségem nélkül megtalálja, szinte nulla –
ezek jelentõs része ugyanis különbözõ országok különbözõ konferenciakiadványai-

ban van elrejtve. Ezért lényegesen korrektebb, ha csak azt a 46 folyóiratcikket veszem figyelembe, amely az ISI interneten
elérhetõ adatbankjában2 megjelenik, és
ezért a világon mindenki számára egyértelmûen és azonosan „mérhetõ”.
Az ISI (Institute of Scientific Information: Tudományos Információs Kutatóintézet) egy amerikai kutatóintézet, amely
hozzávetõleg 6 000 tudományos folyóiratot figyel, és interneten elérhetõ adatbankjában a szerzõ neve alapján az adott
szerzõ által publikált cikkek könnyedén
elérhetõk. Mint látjuk, esetemben az ISI
az általam írt cikkeknek mindössze
21,5%-át tartja nyilván. Erre az arányra
nem vagyok túl büszke ugyan, de egy magyar kohómérnök publikációs szokásait ez
az arány talán nem alulról reprezentálja.
Itt sajnálattal meg kell jegyeznem,
hogy az ISI ezt a cikket sem fogja észlelni,
mivel egyesületünk lapja sem tartozik az
általuk lefedett folyóiratok körébe. Ez
nem örömteli ugyan, de tény. Egy dolog
azonban biztos: a világon dolgozó kutatók nagy valószínûséggel fogják megtalálni az ISI adatbankjában szereplõ 46 cikke-

2. Az adatbank
Bármilyen technológia vagy jelenség modellezésének alapja egy jól definiált empi-

1. ábra. Az összes publikációm és az ISI által is jegyzett publikációim közötti kumulatív kapcsolat 1988 és 2005 között (a görbén a pontok egy-egy évnek felelnek meg, a jobb szélsõ pont felel meg a 2005. évnek)

1
A cikk azért íródott Anonymus név alatt, hogy egyrészt az Olvasók azt ne önreklámnak tekintsék, másrészt azért, mert a lényeg nem az, hogy kirõl van szó, hanem az,
hogy milyen törvényszerûségek állnak a kohászati cikkekre kapott hivatkozások mögött. Szerzõ neve a szerkesztõségben.
2
A magyar felsõoktatási intézmények például a www.eisz.hu honlapon keresztül érhetik el ezt az adatbázist.
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met, és ennél sokkal kisebb valószínûséggel fogják megtalálni az ott nem szereplõ
többi 168 cikkemet, beleértve ezt is. Következésképpen az ISI adatbankban szereplõ cikkeim életkilátásai is lényegesen
kedvezõbbek, mint azoké a cikkeimé,
amelyek ott nem lelhetõk fel.
Az
bemutatom az ISI által
jegyzett cikkeim és az összes cikkem kapcsolatát. Az 1. ábrán minden pont egy-egy
évnek felel meg, a jobb szélsõ pont a
2005. évhez tartozik. A görbét leíró, pozitív paraméterekkel bíró négyzetes polinom arra utal, hogy idõvel cikkeim egyre
nagyobb hányada jelenik meg olyan folyóiratban, amit az ISI is jegyez.
Fenti, összesen 214 publikációm több
mint a felére egyetlen hivatkozást sem
kaptam, 90 cikkemre azonban összesen
350, általam ismert hivatkozás érkezett,
ezek közül 275 független hivatkozás3. Talán furcsa az „általam ismert” kitétel, de
tudatosan fogalmaztam így. Annak alapján, hogy idõnként (gyakran évekkel a
megjelenés után) milyen elrejtett disszertációkból, helyi konferenciakiadványokból
és nemzeti szakmai folyóiratokból jutnak el
hozzám hivatkozások, biztosra vehetõ,
hogy a cikkeimre megjelent hivatkozások
egy részét még én sem ismerem. Ezért a hivatkozásokra, ha lehet, még inkább igaz az
a tétel, miszerint csak azokat illik figyelembe venni, amelyek az ISI adatbázisban
megtalálhatóak, bárki által, bármikor reprodukálható módon (legalábbis az adott
idõpillanatra vonatkozóan).
Az ISI adatbázisban ma összesen 87
olyan cikk található, aminek én nem vagyok szerzõje, és legalább egy cikkemre
hivatkozást tartalmaz. Ezek közül 80 cikk
tartalmaz legalább egy, néha több független hivatkozást. Összesen a 80 cikkben
124 független hivatkozás található (1,55
hivatkozás per hivatkozó cikk). Ez az ismert független hivatkozásaimnak 45%-a.

2. ábra. Az összes hivatkozásom és az ISI által is jegyzett független hivatkozásaim közötti kumulatív kapcsolat 1991. és 2005. között (a görbén a pontok egy-egy évnek felelnek meg, a jobbszélsõ pont felel meg a 2005. évnek)

3. ábra. Az ISI által regisztrált publikációim és független hivatkozásaim változása az évek során

A félreértések elkerülése végett tisztázni
kell, hogy ez az ISI adatbázisban feljegyzett 124 független hivatkozás nem csak az
ISI szerzõi adatbázisában jegyzett 46 cikkemre hivatkozik, hanem másik 44 olyan
cikkre is, amelyeket az ISI szerzõi adatbázisa nem tartalmaz.
Ezen a ponton
érdemes
összeha1. táblázat. Hivatkozás/publikáció arány a publikáció típusa szerint
sonlítani a különPublikáció típusa
Hivatkozás/publikáció
bözõ típusú publiISI által jegyzett folyóiratcikk
0,83
kációkat hivatkoNemzetközi kiadású könyv fejezete
0,55
zásvonzó
hatéValós nemzetközi konferencia kiadványa
0,33
konyságuk szerint
ISI által nem jegyzett folyóiratcikk
0,13
Az 1.
Helyi konferencia kiadványa
0,01
táblázat empirikus
3

tényadatokat tartalmaz publikációim és hivatkozásaim teljes halmazára. Mint ahogy
az 1. táblázatból látszik, a legtöbb hivatkozás olyan folyóiratokban megjelent cikkekre érkezik, amelyeket az ISI is jegyez.
Ez áttételesen igazolja az ISI sokat vitatott folyóiratjegyzék-kiválasztási metodikáját (az ISI által jegyzett folyóiratokban
publikált cikkeimre több, mint 6-szor anynyi hivatkozást kaptam, mint az ISI által
nem jegyzett folyóiratokban publikált cikkeimre). Ennél sokkal szignifikánsabb
(közel két nagyságrend) a különbség, ha
az ISI által jegyzett folyóiratcikkeket helyi
konferenciakiadványokban megjelent cikkekhez hasonlítom4.

Függetlennek nevezzük azt a hivatkozást, amelyben a hivatkozó és hivatkozott cikkekben egyetlen társszerzõ személye sem azonos.
Emlékeztetnék, hogy az MTA-n és az egyetemeken mûködõ publikációértékelési rendszerek a helyi konferenciakiadványokban és az ISI által nem jegyzett folyóiratokban megjelenõ cikkeket az itteni empirikus adatokhoz képest lényegesen magasabbra értékelik az ISI-ben jegyzett cikkeknél
4

14

VASKOHÁSZAT

zás tartozik. Ez azonban nyilvánvalóan
nem így van. Hivatkozni nagyrészt ugyanis
nem a legfrissebb publikációkra szoktak.
Jelen cikk célja tehát egy olyan modell
elkészítése, amely alkalmas extrapolációra
is, azaz a cél nem egy egyszerû félempirikus polinom, hanem egy fizikailag értelmes modell felállítása.
3. Egy átlagos cikk életciklusa

4. ábra. A független hivatkozások és a publikált cikkek közötti kumulatív összefüggés (mindkettõ ISI regisztrált, a pontok egy-egy évhez tartoznak 1991 és 2004 között, az adatok simítottak)

Az
egy átlagos cikkem életciklusát
mutatom be. Az ábrán az látszik, hogy egy
cikk születésének évében kis számú hivatkozást kap, aminek fõ oka a cikkek relatíve
hosszú átfutási ideje. Majd a cikkekre kapott hivatkozások száma viszonylag gyorsan növekszik az adott cikk publikálásától
számított elsõ kb. 5 éven át. Akkor a hivatkozások száma egy maximum ponton megy
át, és a késõbbiekben a hivatkozások száma lassú csökkenésnek indul. Az 5. ábrán
bemutatott trend a tudomány-metria irodalmában közismert [1-9].
Az 5. ábrán bemutatott empirikus adatokat a következõ általános egyenlettel
lehet matematikailag leírni:
(1)

5. ábra. Egy átlagos cikkre kapott évenkénti hivatkozások számának függése a publikáció idõpontjától eltelt idõ függvényében (pontok: empirikus adatok, görbe: az (1) félempirikus egyenlettel számolva)

ahol – a cikk publikálása óta eltelt idõ (év),
– a cikkre az adott évben várható átlagos hivatkozások száma,
– félempirikus konstansok,
melyek az 5. ábrán bemutatott adatokra a következõ értékeket veszik fel:
= 0,18, = 0,15, n = 1,4, = 3,2 év.

A
az 1. ábrához hasonló módon az összes hivatkozásomat hasonlítom
össze az ISI által is jegyzett független hivatkozásaimmal. Látható, hogy az 1. és 2. ábrákon bemutatott görbék hasonló jellegûek.
A
a publikációim és független
hivatkozásaim idõbeni változását mutatom be. Látható, hogy az elsõ hivatkozás
4 éves késéssel jelent meg az elsõ publikáció megjelenéséhez képest. A két görbe az
1999-es évben, azaz 8 évvel az elsõ publikáció megjelenése után metszi el egymást. Azóta fokozatosan növekszik az egy
cikkre jutó független hivatkozások száma.
Jelen cikk célja a 3. ábrán bemutatott
két mennyiség közötti kapcsolat feltárása.
Ez a legegyszerûbben a
alapján lehetséges. A 4. ábrán (és ettõl kezdve végig
a cikk folyamán) mindkét mennyiségre si-

Ugyan még nincs egyetlen 25 éve publikált cikkem se, de az (1) egyenletnek az
5. ábrán bemutatott extrapolált részérõl
úgy tûnik, hogy a publikálás után eltelt 25
év múlva a cikkeimre való hivatkozás valószínûsége elenyészõvé válik. Ennek oka
fõleg az, hogy a tudományos cikkek többsége nem soha nem látott általánosan érvényes összefüggést fogalmaz meg, hanem valamilyen konkrét kérdéssel foglalkozik, és ezért fokozatosan aktualitását
veszti. Ez fokozottan igaz a technológia
jellegû cikkekre. A tudománytörténet természetesen ismer kivételeket. Vannak cikkek, amelyekre 50-100 év távlatából is hivatkoznak. Az összes cikk átlagát bemutató 5. ábráról nem látszik, de annak számítási módja miatt nem is látszódhat, hogy
van-e vajon ilyen hosszú hatású cikk az ál-

mított értékeket használtam, melyeket a
következõképpen számítottam: az i. évben
érvényes simított érték az (i-1). évben
mért érték 25%-ának, az i. évben mért érték 50%-ának és az (i+1). évben mért érték 25%-ának az összegével egyenlõ. A 4.
ábra szerint a hivatkozások száma szinte
tökéletes korrelációt mutat a publikált cikkek számával, ami nem meglepõ, hiszen
hivatkozni csak publikált cikkre lehet.
A 4. ábrán bemutatott összefüggés
azonban nem használható extrapolációra,
azaz segítségével nem határozható meg,
hogy hány hivatkozást kapnék pl. 2015ben, ha mától kezdve egyetlen új cikket
sem publikálnék. A 4. ábra adatait formálisan használva azt gondolhatnánk, hogy
adott (és tovább nem változó) publikációs
számhoz adott (konstans) összes hivatko-
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talam eddig publikáltak között. Ha van is
ilyen, az 5. ábráról nyilvánvaló, hogy cikkeim többsége várhatóan nem fogja megélni a 25 éves kort, avagy 25 évvel megjelenése után elfelejtõdik, és többet nem
fognak hivatkozni rá. Kicsit optimistábban fogalmazva nem elfelejtõdik, egyszerûen csak beépül tudásunk egyre növekvõ
halmazába, és az újabb tudásrétegek eltakarják, ezért egyre kevésbé látszik, és
ezért egyre kevesebb hivatkozást kap.
4. A tudományterület bõvülése
Közismert tény, hogy az emberiség által
kreált információ mennyisége minden
évben nagyobb az elõzõ évihez képest.
Nincs ez másként a mi szakterületünkön
sem. A tudományterület bõvülését a
következõ képlettel szokás leírni [8, 10-13]:

6. ábra. A fémes tudományterületen megjelenõ cikkek számának duplázódásához szükséges
idõ változása az elmúlt 30 évben

(2.a)
és az i. évben és egy elõtte tetszõlegesen megválasztott z. (z = zéró) évben az adott tudományterületen megjelent cikkek száma,
– a cikkek duplázásához szükséges
évek száma.

ahol

A (2.a) egyenletbõl d értéke kifejezhetõ:

(2.b)

A ScienceDirect internetes adatbank
alapján 1965 és 2004 között meghatároztam, hogy hány olyan cikk van, amelynek
címében vagy rövid ismertetõjében
(abstract) szerepel vagy a fém (metal),
vagy az ötvözet (alloy) szó. Alapnak tekintettem az 1965-ös évet (z = 1965, Pz = 978
találat), ehhez képest i = 2004-ben már Pi
= 13.144 cikk jelent meg, azaz 40 év alatt
a fémes tudományterületen megjelent
cikkek száma több mint 13-szorosára
dagadt. Ezen statisztikai adatok birtokában, a (2.b) egyenlet segítségével
meghatároztam a d paraméter értékét
. Láthatjuk, hogy d értéke az
idõ elõrehaladtával fokozatosan növek5

7. ábra. A valós és a (4) egyenlettel (k = 1) becsült hivatkozások száma közötti kapcsolat (az
egyenes alapján: k e 1,8) (a pontok balról jobbra egy-egy évnek felelnek meg, 1995 és 2005
között) (a 2005-ös érték a november 1-jén ismert 31 hivatkozás alapján becsült (kb. 39))

szik, azaz a cikkek számának emelkedési
üteme fokozatosan lassul. A
látható korrelációs egyenlet alapján d
értékére a következõ becslést adhatjuk az
elkövetkezõ évekre:
(2.c)
Most vizsgáljuk meg, hogy a tudományterületen megjelenõ cikkek számának bõvülése vajon milyen okokra vezethetõ vissza, és ezen okoknak vajon milyen
hatása lesz arra, hogy egy adott szerzõ
cikkeire hány hivatkozás fog megjelenni.
Három lehetséges okot fogok elemezni:
a. Egyrészt idõnként minõségileg új alté-

materületek nyílnak meg egy tudományterületen belül, ahol relatíve
gyorsan növekszik az új információ
mennyisége. Ebben az esetben nem valószínû, hogy az új altématerületen
megjelenõ cikkekben hivatkozni fognak
a régebbi, klasszikus terület cikkeire.
Minõségi kivételt jelent, ha egy cikkünkkel nekünk sikerül új altématerületet nyitnunk. Még ha ez sikerül is, statisztikai módszerekkel ez a jelenség
nem kezelhetõ.
b. Másrészt a klasszikus területeken is jellemzõen egyre többen dolgoznak, és
ezért többen és többet is publikálnak.
Ha a publikáló kutatók egy adott há-

Ennek többek között éppen a tudomány-metria öngerjesztõ hatása az oka, illetve az, hogy a fejlett világban a megjelenõ publikációkhoz (sõt, impakt faktorokhoz)
kötik a kinevezéseket és állami (sõt, ipari) projekt-pénzek elosztását (nálunk ez ma még messze nem így mûködik).
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nyada hivatkozik egy adott szerzõ cikkeire, akkor a publikáló kutatók számának növekedésével várhatóan növekedni fog az adott kutató cikkeire adott hivatkozások száma is. Ez ellen dolgozik
az, hogy a kutatók számának növekedésével „hígul” a terület, azaz kevésbé
emelkedik ki egy-egy cikk a növekvõ információtömegbõl.
c. Harmadrészt hosszú távon változnak a
publikálási szokások is. Ma egy kutató
jellemzõen nagyobb számú cikket ír
ugyanazon eredmények alapján, mint
régebben5. Ha ugyanis valaki nem egy
összefoglaló, hanem két kisebb cikkben
írja le ugyanazokat az eredményeket,
akkor valószínûleg kétszer fog hivatkozni
ugyanarra a cikkre, amelyre az összefoglaló cikkben hivatkozott volna.
Statisztikailag is bizonyítható ugyanis,
hogy ha egy kutató egy cikkében
hivatkozott ránk, akkor a következõ,
hasonló témában írt cikkében valószínûleg újra hivatkozni fog ránk.
Fenti három okot és azok következményeit összefoglalva megállapíthatjuk,
hogy az adott cikkre kapott hivatkozások
száma valószínûleg emelkedni fog a tudományterület bõvülésével, de kisebb ütemben, mint ahogy a teljes tudományterület
bõvül. Ez matematikailag egyenértékû azzal, ha a (2.c) egyenlettel leírt duplázáshoz szükséges évek számát megnöveljük,
például „mérnöki becsléssel” a másfélszeresére. Ezért az (1, 2.a) egyenletek és fentiek alapján egy adott cikkre egy adott, i.
évben kapott hivatkozások száma nemcsak attól függ, hogy az hány éve jelent
meg , hanem attól is, hogy melyik évet
írjuk (i):

8. ábra. Várható évi független, ISI-ben jegyzett hivatkozások száma i = 1990 és i = 2030 között
annak függvényében, hogy 2006. és 2030. között évi átlagban hány új publikációm jelenik meg az
ISI által is jegyzett folyóiratban (pontok: tényadat, görbék: számítás) (számítás a (4) egyenlettel,
paraméterek: a = 0,18, b = 0,15, n = 1,4, t* = 3,2 év, d számítása a (2.c) egyenlettel, z = 1995, po
= 1991, k = 1,8, Pp értéke p = 1991 és p = 2005 között tényadat, míg p = 2006.-tól értéke a görbéken)

Ha a (3) egyenletet tovább extrapoláljuk,
úgy 2025-ben már várhatóan 1,02 átlagos
hivatkozást fog érni az 5 évvel azelõtt, azaz
2020-ban publikálandó cikkünk. E háromszoros növekedés (0,34-rõl 1,02-re) egyetlen oka a fémes tudományágban megjelenõ
cikkek számának 30 év alatt (1995 és 2025
között) várható növekedése.
5. A hivatkozások számának becslése
A (3) egyenlet alapján a következõ képlettel becsülhetjük meg az i. évben kapott
hivatkozások számát (Ci):

(3)
ahol Ct,i – átlagos hivatkozási szám egy t
éve megjelent cikkre az i. évben,
– az elsõ hivatkozás megjelenésének éve (esetemben z = 1995).
A (3) egyenlet mûködését egy példán
keresztül szeretném bemutatni. Az (1)
egyenlet szerint egy 5 éve publikált cikkre
átlagban 0,34 hivatkozás várható. A (3)
egyenlet szerint ez csak az 1995-ben megjelenõ hivatkozásokra igaz, amennyiben a
cikket 5 évvel korábban, azaz 1990-ben
publikáltam. Ha azonban a cikket 2000-ben
publikáltam, úgy 5 évre rá, 2005-ben átlagban már 0,53 hivatkozást fogok kapni rá.

ahol – a publikáció megjelenésének éve,
po – az elsõ publikáció megjelenésének éve (esetemben: po = 1991, ha
csak az ISI-ben jegyzett cikkeimet
veszem figyelembe),
– a p évben megjelent ISI által
jegyzett publikációim száma,
– félempirikus koefficiens, amelynek
értéke a 7. ábrán behúzott egyenes
alapján kb.: k e 1,8.
Az Olvasó számára biztosan furcsa,
ahogy a
az egyenes behúzásra
került. Nyilvánvaló, hogy az itt közölt
módszer és a (4) egyenlet annál jobb

eredményt ad, minél nagyobb a hivatkozások abszolút értéke. Ezért azokat a pontokat, amelyek 10 alatti valós hivatkozást
mutatnak, nem vettük figyelembe, és a 7.
ábrán látható egyenest az utolsó 3 ponton
keresztül húztuk be (figyelembe véve azt a
peremfeltételt is, hogy az egyenesnek a
nulla ponton kell átmennie).
Ezzel a módszerrel (azaz a k félempirikus koefficiens bevezetésével) azt a nehezen mérhetõ hatást is figyelembe vettük,
hogy a hivatkozások száma függ a szerzõ
ismertségétõl is. Egy abszolút ismeretlen
szerzõre az adott tudományterületen kisebb valószínûséggel fognak hivatkozni, mint egy jól
(4)
ismert szerzõre. Az
1999. évet megelõzõen a 7. ábra szerint „szinte ismeretlen” szerzõnek számítottam nemzetközi
téren (k << 1). Az 1999-2002-es idõszakban ez a megítélés valamelyest javult (k e
1), és az elmúlt 3 évben feltehetõleg elértem egy olyan szintû ismertséget, ami a
becsült és valós hivatkozások jó egyenes
korrelációját eredményezi, ráadásul k > 1
paraméter értékkel. A k paraméter értékének valószínûleg van egy telítési értéke,
ezért az adatok jövõbeni extrapolációjához a k = 1,8 értéket érdemes használni.
Az adatok korrekt értelmezéséhez meg
kell hogy jegyezzem, hogy a k paraméter
értéke csak azért válik 1-nél nagyobbá,
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mert az 5. ábrán és az (1) egyenletben az
elmúlt 10 évben kapott hivatkozásokat átlagolva vettem figyelembe. Ha ugyanezt a
procedúrát megismételjük úgy, hogy csak
az elmúlt 3 évben kapott hivatkozásokat
vesszük figyelembe, k értékére valószínûleg 1 körüli értéket kapnánk.
6. Extrapoláció a jövõbe
A (4) egyenletet arra is használható, hogy
segítségével megbecsüljem a jövõben várható hivatkozások számát. Ezzel nemcsak
arra a címben feltett kérdésre kapok választ, hogy „meddig él egy cikkünk?”, hanem arra is, hogy tudományos értelemben
„meddig élünk?” a tudományos értelemben vett elhalálozásunk után. Tudományos
értelemben egy professzor akkor tekinthetõ elhalálozottnak, ha nem ír több tudományos cikket. A
alsó görbéjén mutatom be, hogy várhatólag mi történne 2030ig extrapolálva elõre az idõben a cikkeimre
kapott hivatkozásokkal, ha ez lenne életem
utolsó tudományos folyóiratban publikált
cikke. Az eredmény nem meglepõ (az már
az 5. ábráról elõrelátható volt) – 2030-ra
nemcsak tudományosan, hanem tudományos hatásomban is „halott” leszek, illetve
lennék. Önnön biztatásom végett ezért a 8.
ábrán bemutatom azt is, mire lehet számítani akkor, ha 2006-tól kezdve évente
adott számú (1, 2, 4, 8, 16) cikket publikálok az ISI által is jegyzett folyóiratokban.
Az ábráról az a meglepõ következtetés vonható le, hogy miután a jelenlegi szintet elértem, elegendõ évi két, minõségi cikket
publikálni minõségi folyóiratban ahhoz,
hogy az évi átlag 50 független hivatkozást
biztosítsam. Ehhez persze kellett az elmúlt
15 év tudományos aktivitása és az adott ismertségi szint elérése.

Következtetések
1. Bemutattam, hogy az ISI adatbankban
jegyzett cikkekre több mint 6-szor
annyi független hivatkozás érkezik,
mint az ISI adatbankban nem jegyzett
cikkekre. Ennél lényegesen nagyobb
(közel 100-szoros) a különbség az ISIben jegyzett folyóiratcikkekre és a helyi
(pl. hazai) konferenciakiadványokban
megjelent cikkekre kapott átlagos független hivatkozások között.
2. Bemutattam, hogy az egyes cikkeknek
saját életpályájuk van, amit az adott
cikkre kapott független hivatkozások
idõbeni eloszlásával mérhetünk. Statisztikai átlagban a cikkekre az elsõ 5 évben
meredeken felfutó, majd ezután lassan
lecsengõ számú hivatkozást kapunk.
3. Bemutattam emellett azt is, hogy a
„fém” és „ötvözet” kulcsszavakkal jellemzett metallurgia tudományterületen
megjelent cikkek száma az elmúlt 40 évben több, mint 13-szorosára emelkedett. A növekedés üteme azonban fokozatosan lassul. Amíg 1970 körül minden
7 évben duplázódott a cikkek száma,
addig a 2000. év környékén már 10 év
kellett a cikkek duplázódásához.
4. Fentiek kombinációjával módszert dolgoztam ki (lásd 4. egyenlet) az ISI-ben
jegyzett független hivatkozások számítására. A módszer egyetlen változója az
ISI adatbankban jegyzett folyóiratcikkek száma a különbözõ években.
5. A (4) egyenlet paraméterei egyén- és
tudományág függõek. Ezért mások hivatkozásainak becslésére a (4) egyenlet valószínûleg használható, de a paramétereket legalább 10 év tényadatainak ismeretében mindenkire külön-külön kell meghatározni.

6. A (4) egyenlet nem csak egyes kutatók,
hanem feltehetõleg rokon területen
dolgozó kutatókollektívák (pl. egy
egyetemi kar oktatói, kutatóintézeti
kollektívák) hivatkozásainak becslésére is alkalmas.
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MÛSZAKI-GAZDASÁGI HÍREK
Egyesül a világ két acélóriása

Mégsem az orosz Szeversztallal áll össze az
unió legnagyobb acélgyártója, az Arcelor,
hanem a nála is nagyobb Mittal Steel karjaiba omlik – vasárnap este megszületett errõl
a döntés. A fúzióval negyedmillió fõt foglalkoztató gigaholding jön létre. Minden korábbinál többet, 40,37 eurót ígért az Arcelor
részvényeinek darabjáért Lakshmi Mittal,
brit-indiai milliárdos, hogy a luxemburgi
székhelyû, ám Franciaországban és Belgiumban is saját érdekeltségnek tartott cég
végül elfogadja a Mittal Steel korábban
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ellenségesnek tartott felvásárlási ajánlatát.
Ez legalább 30 milliárd eurós – mintegy
8400 milliárd forintos – üzletet jelent.
Eközben viszont Alekszej Mordasov, az orosz
Szeversztal erõs embere igyekezett lejjebb
vinni korábbi ajánlatát – így nem 32, hanem
csak 25 százalékot megcélozva az ArcelorSzeversztal egyesülés révén létrejövõ cégcsoportban.
A Mittal-Arcelor üzlet az acélipar egészének fúziós tendenciájába illeszkedik. A 80as évekig Európa acélipara többségében
közvetve vagy közvetlenül az állami szek-

tortól függött. Fájdalmas szerkezetátalakítással, költségleépítéssel, tömeges elbocsátásokkal csak a legkiemelkedõbbek jutottak el mára oda, hogy a globális versenyben is
megállják a helyüket. A ma 94 ezer fõt
foglalkoztató és bõven nyereséges Arcelor
2001-ben még 681 millió eurós veszteséggel
debütált. Az óriások túlélését biztosítja, hogy
a kínai ipari fejlõdés megugrása óriási
keresletet teremtett az acéliparon, s az
egekbe röpítette az árakat – ami az autógyáraknak viszont a legkevésbé sem kedvez.
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projektben nyolc ország 13 vállalata,
egyeteme és kutatóintézete vesz részt.

2003 júliusában az Európai Unió jóváhagyta a 6-os keretprogram elõterjesztését, egy speciális célú, IDEA elnevezésû
kutatási projekt indítását. (IDEA –
– Kis
tömegû repülõgép-alkatrészek integrált
tervezése és termékfejlesztése a környezethatékony gyártáshoz.) A projekt célja
olyan öntészeti magnéziumötvözetek fejlesztése, amelyek alkalmasak a jelenleg
alumíniumötvözetbõl gyártott repülõgép-

alkatrészek (pl. üléskeretek, elektromos
dobozok) helyettesítésére. Bár a magnéziumötvözetek többnyire az autóiparban
használatosak, a technológiai és konstrukciós fejlesztés következtében alkalmassá válhatnak a repülõgépiparban történõ felhasználásra is, ezáltal nemcsak a
repülõgépek tömegét, de zajhatásukat,
üzemanyag-felhasználásukat és a környezetszennyezésüket is jelentõsen csökkenthetik. A 6 millió euróval támogatott
IDEA-projekt gazdasági és technológiai
koordinálását a német RWP GmbH végzi. A

Az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás csökkentésének egyik lehetséges
módja a tömeg csökkentése. Az EU egyik
jelentése szerint [1] a közlekedési eszközök által kibocsátott CO2 a teljes kibocsátásnak 28%-a, és ez várhatóan tovább nõ.
A légi közlekedés a teljes CO2-kibocsátás
13%-át teszi ki. 2010-re az EU országai
közötti légi személyszállítás részarányát
90%-kal szeretnék emelni.
3
A Mg kis sûrûsége (1,738 g/cm ) nagy
tömegcsökkentési lehetõséget nyújt, sõt,
kedvezõ mechanikai tulajdonságai miatt
méltán pályázhat akár egyes mûanyag alkatrészek kiváltására is. A kisebb tömeg
révén csökken az üzemanyag-fogyasztás
és a CO2-kibocsátás, a zaj-, és a vibrációs
csillapítóképesség pedig javul.
Az I. világháború után a magnézium általánosan elterjedt anyag volt a repülõgépiparban, de a gyúlékonysága és a korrózióállósága nagyban befolyásolta a további felhasználását. A mai, nagy tisztaságú ötvözeteknek kedvezõek a korróziós
tulajdonságaik is, de szükséges a további
fejlesztésük [2].
A magnézium a maga 2,7%-ával a nyolcadik leggyakrabban elõforduló elem a
földkéregben, de színfém formájában nem
fordul elõ. Elõállításának két alapvetõ eljárása ismert. Az egyik a szilikotermikus,
amely szerint a magnéziumot dolomitból,
vákuumban vagy légköri nyomáson, ferroszilíciummal végzett redukcióval nyerik
ki. Ilyen a Pidgeon, a Magnetherm és a
Bolzano-eljárás. A másik eljárás az elektrolízis, melyet 700 °C körüli hõmérsékleten, a víz elõzetes eltávolításával végez-

vözetek kidolgozása, tulajdonságainak
tot, amely a Holt(szilárdság, csillapító képesség, korrótenger vizébõl állít
zióval szembeni ellenállás) javítása
elõ magnéziumot. A
Holt-tenger vizének – A jelenleg használt, alumíniumötvözetbõl készült repülõgépipari alkatrészek
az összetételét mukiváltása magnéziumötvözetbõl készült
tatja az
alkatrészekkel;
A Holt-tenger víztartalma 140 km3, a – A magnézium tulajdonságait összegzõ
adatbázis létrehozása, folyamatos bõvímagnézium koncenttése;
rációja 46 kg/m3, az
átlagos tengervíz sû- – Széleskörû információ a magnéziumötvözetek alkalmazhatóságáról a repülõgéprûsége 1,3-1,5 kg/m3.
1. ábra. A Holt-tenger vizének összetétele. Forrás: Jerusalem
ipar és más felhasználói területek számára.
A
Holt-tenger
teljes
Geological Institute, 1987
A projekt idõtartama három év, s ezmagnéziumtartalma
alatt alapkutatásokat, folyamatoptimali6.440.000 kt, amely
napjaink 360 000 t/év zálási feladatokat, konkrét prototípus
felhasználásával az öntvények gyártását, vizsgálatát végzik el
elkövetkezendõ 18
ezer évre lenne ele- A munkacsoportok feladatai:
gendõ.
Összefoglalva, a Az ötvözetfejlesztés termodinamikai alamagnézium tulaj- pokra épül. Az új ötvözetek karakterisztidonságai
alapján káinak felvétele különbözõ technológiákméltó versenytársa kal öntött szabványos próbatestekkel és
napjaink
modern mérésekkel. A rendelkezésre álló adatbáanyagainak, hiszen zis bõvítése és frissítése, többnyire nyo2. ábra. A napjainkban leggyakrabban használt fémek sûrûsége
minden fém között a másos és homokformába öntött próbák
legkönnyebb
eredményeivel.
nek. Egy kg magnézium elõállításához kb.
kiválóan megmunkálható, a legjobb a
18-20 kW energia szükséges.
szilárdság/tömeg aránya a többi anyag- Ebben a lépcsõben az ötvözetek korróziós
A magnéziumötvözetekkel szemben sok hoz képest, kiváló rezgéscsillapító és tulajdonságait vizsgálják. Az ötvözetek
a valóságos alap nélküli ellenérzés. Ilye- elektromágneses árnyékoló képessége korróziós és passziválódási karakterisztinek például:
van, képlékenyen kiválóan alakítható, az káinak a megértése és feldolgozása.
– A gyulladásveszély. A magnézium gyul- olajokkal, üzemanyagokkal és zsírokkal Elektromosan vezetõ és szigetelõ bevonaladása csak akkor következik be, ha a fe- nem lép reakcióba és teljesen újrahaszno- tok fejlesztése az újonnan kifejlesztett
lület a térfogathoz képest kellõen nagy, sítható.
magnéziumötvözetekhez.
és a hõmérséklet 590 °C fölött van. Vannak mûanyagok, amelyek sokkal kisebb Az IDEA-projekt
A fõ cél a precíziós öntés optimalizálása,
hõmérsékleten gyulladnak, és égésük
speciális kerámiahéj kifejlesztése az új ötközben mérgezõ gázok is keletkeznek.
Az IDEA nemzetközi, speciális célú kutatás- vözetekhez.
– Oxidálódási hajlam. Ez részben igaz, fejlesztési projekt 2004 elején indult, a fent
azonban napjaink felületkezelõ techno- említett FP 6-os keretprogram részeként,
lógiáival olyan bevonatot képezhetünk, nyolc ország 13 vállalata
köz- Ebben a munkacsoportban nemcsak a tuamellyel a Mg felveszi a versenyt a többi tük egy magyar fémöntöde, a Fémalk Rt. dományos adatbázis fejlesztése és frissíanyaggal szemben.
részvételével.
tése a fontos. A különféle öntési technoló– Mechanikai tulajdonságai az alumíniuA projekt küldetései a következõkben giákkal (homoköntésû, nyomásosan illetve
méhoz képest 15-20%-kal gyengébbek. fogalmazhatók meg:
kokillába vagy precíziósan) öntött próbák
Ez az ötvözet megfelelõ fejlesztésével és – A repülõgépek töa konstrukció helyes megtervezésével
megének csökken- 1. táblázat. A legismertebb magnéziumtartalmú ásványok
jelentõsen javítható.
tése, azajhatás csökMegnevezés
Képlet
Mg-tartalom, %
– Keveset termelnek belõle, és magas az
kentése, az üzemMagnezit
MgCO3
28,7
elõállítási költség. A földkéreg ásványai
anyag-fogyasztás
Dolomit
MgCO3 . CaCo3
13,0
között nagy mennyiségben találhatók
és a károsanyagBischofit
MgCl2 . 6H2O
12,0
magnéziumtartalmúak, amelyeket az
kibocsátás mérsékKarnallit
MgCl2 . KCl . 6H2O
8,8
mutat be.
lése;
Kieserit
MgSO4 . H2O
17,4
A magnéziumtermelés növelésére Izra- – A repülõgépipar elSzerpentin
3MgO . 2SiO2 . 2H2O
26,3
elben a 90-es évek közepén megalapítotvárásainak megfeOlivin
(Mg, Fe)2SiO2
20,0-35,0
ták a DSM (Dead See Magnesium) vállalalelõ magnéziumöt-
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2. táblázat. Az IDEA-projekt tagvállalatai és országai
RWP GmbH (Németország)
VTT Technical Research Centre
of Finland (Finnország)
MRI (Izrael)
TECOS - Slovenian Tool and Die
Development Centre (Szlovénia)
Technion (Izrael)
INFERTA GmbH (Németország)

Fémalk Rt. ( Magyarország)
Université Henri Poincaré Nancy I,
Laboratoire de Chimie du solide Minéral (Franciaország)
Fraunhofer Gesellschaft - IST (Németország)
MGEP Escuela Politecnica Superior de
Mondragon Univertsitatea (Spanyolország)
Israel Aircraft Industries (Izrael)
Specialvalimo J.Pap (Finnország)
Stone Foundries Ltd. (Egyesült Királyság)

3. táblázat. Az IDEA-projekt munkacsoportjai és azok feladatai
Munkacsoport
WP 1
WP 2
WP 3
WP 4
WP 5
WP 6
WP 7
WP 8
WP 9
WP 10

Feladat
Ötvözetfejlesztés
Korrózióvédelem
A Mg precíziós öntése
Technológiai és szimulációs adatbázis felépítése
A magnézium öntéstechnológiájának fejlesztése
Virtuális optimalizálási eszközök
Prototípusöntvények vizsgálati módszereinek fejlesztése
Prototípusöntvény kiválasztása és vizsgálati módszerei
Szerkezettervezés
Menedzsment

vizsgálata során gyûjtött adatok beépítése
a szimulációs szoftverbe. Vizsgálják a technológiai paraméterek változtatásának hatását az öntvény tulajdonságaira.
A már létezõ öntéstechnológiáknak olyan
megbízható, biztonságos szintre való fejlesztése, mellyel a darabszámtól független, az elvárásoknak megfelelõ öntvény
gyártható a technológia sajátosságainak
megfelelõen.
Az 5. pontban alkalmazott öntõforma optimalizálása technológiai szempontból a
szimulációs és tapasztalati eredményeket
figyelembe véve.
Egy, a repülõgépiparban már használt
öntvény tulajdonságainak vizsgálata, a
különbözõ öntéstechnológiák hatása az
öntvény tulajdonságaira.
A prototípusöntvény felhasználó általi kiválasztása saját, fontosnak ítélt szempontok alapján.
A felhasználó repülõgépipar követelményeinek összefoglalása, mely a gyártó
egységek számára pontos képet ad az elvárásokról.

Ennek a munkacsoportnak a feladata a
projekttagok naprakész információkkal
való ellátása és az egymás közötti folyamatos információáramlás biztosítása, illetve ennek megszervezése.
A Fémalk Rt. szerepe az IDEA-projektben
A Fémalk Rt. feladata a magnéziumötvözetekbõl készült próbatestek és a demonstrációs és prototípusöntvények nyomásos öntése.
A következõ munkacsoportokban (WP)
vállal aktív szerepet.
WP 4 – Technológiai szimulációs adatbázis felépítése
WP 5 – A magnézium öntéstechnológiai
fejlesztése
WP 6 – Virtuális optimalizálás
WP 7 – Prototípusöntvények vizsgálati
módszereinek fejlesztése.
Mint egyedüli magyarországi partner és
nyomásos öntöde vesz részt a projektben,
és biztosítja a projektfeladatokhoz szükséges nyomásos öntvényeket és próbatesteket, illetve méri a nyomásos öntéstechnológia öntvényt befolyásoló technológiai paramétereit.
Mérési eredmények
Ahhoz, hogy a megfelelõ öntési, korróziós

és mechanikai tulajdonságú magnéziumötvözetekbõl készült öntvények a repülõgépipar számára elfogadható minõségben
álljanak rendelkezésre, folyamatos fejlesztésre van szükség. A nyomásos, precíziós, homok- és kokillaöntészeti technológiai folyamatokat optimalizálni kell,
ami az újszerû precíziós öntészeti kerámiahéjat is magában foglalja. A folyamatoptimalizálás, illetve a várható tulajdonságok és hibák elõrejelzése a WinCast®
szoftver segítségével történik úgy, hogy a
folyamatosan kapott, a technológiákra
jellemzõ eredményeket beépítik a szoftverbe, így a következõ feladat elõkészítésekor már a javított virtuális eredmények
állnak rendelkezésre. A projekt végcélja
egy prototípusöntvény elkészítése a terméknek leginkább megfelelõ öntéstechnológiával. Ezt az öntvényt a
látható, az Israel Aircraft Industries Ltd.
(IAI) által gyártott Gulfstream G200 Business Jet kis repülõgépben használják
majd fel. A repülõgép 8-10 utast tud szállítani, 18,9 m hosszú, 6,5 m magas, 17,5
m fesztávval rendelkezik. Maximális tömege 17 t, alaptömege 9 t.
A fent említett repülõgépbõl néhány
nem szerkezeti és félig szerkezeti elemet
választottak ki demonstrációs célra. Ilyen
látható „pedal”- öntvény, ila
letve a
látható „housing”öntvény, melyek félig szerkezeti elemként
funkcionálnak.
Az eddig alumíniumötvözetbõl készült
repülõgép-alkatrészek magnéziumöntvényekkel történõ helyettesítéséhez ismernünk kell a repülõgép-tervezõk által definiált követelményeket. Ezeket a tulajdonságokat a
tartalmazza.
A nem szerkezeti elemekkel szemben a
kifáradási határ nem meghatározó követelmény, de a félig szerkezeti elemekkel
szemben már fontos.

3. ábra. A Business Jet Gulfstream G200 kisrepülõgép

139. évfolyam, 3. szám • 2006

21

a

b
5. ábra. A C jelû ötvözet „csipkézett” törési
felülete 2000x-es nagyításban

4. ábra. A demonstrációs öntvények. a) „pedal”; b) „housing”-öntvény

Ötvözetfejlesztés
Az Mg-alapú ötvözetek az I. világháború
alatt és után terjedtek el általános felhasználásra. Általában 8-9% alumíniumot és
kevés cinket vagy mangánt tartalmaznak,
jól önthetõk és szobahõmérsékleten kiválóak a tulajdonságaik [2]. A kísérleti öntvényekhez felhasznált alapanyagot minden esetben a Dead Sea Magnesium vállalat Magnesium Research Institut (MRI) kutatóintézete állította elõ. A következõ
európai és házi szabvány szerinti ötvözetekrõl van szó:

gázhólyagok duzzadása miatt, másrészt
azért, mert a hõkezelés során elvesztenék
a kristályosodáskor kialakult finom szemcseszerkezetbõl eredõ szilárdságukat.
A három kísérleti nyomásos öntészeti ötvözetbõl, (A, B és C) az E8M szabványnak megfelelõ, Z6 mm-es próbatesteket öntöttünk.
A jeltávolság: L0= 50 mm. 0,4% nyúlásig 0,2
mm/min sebességgel, fölötte 0,5 mm/min
sebességgel terheltek. Az eredmények,
összehasonlítva az AZ91D és az AM50A ötvözettel, az
találhatók.
Látható, hogy az újonnan fejlesztett ötvözet felülmúlja a hagyományos ötvözetek

Nyomásos öntészeti ötvözetek
1 EN-MBMgAl9Zn1(A)
EN-MB21120
2 EN-MBMgAl5Mn
EN-MB21220
3 Nyomásos öntészeti ötvözet1 MRI által fejlesztett ötvözet, még nem szabványos
Homok-, kokilla- és precíziós öntészeti ötvözetek
4 MRI204
MRI által fejlesztett ötvözet, még nem szabványos
5 MRI205
MRI által fejlesztett ötvözet, még nem szabványos
6 MRI207
MRI által fejlesztett ötvözet, még nem szabványos

gázokból és a szívódásból ered
A mikroporozitás ezekben az ötvözetekben olyan zónákban jelentkezik, amelyekre nem a képlékeny, nyújtott alak, hanem
a gömbölyû, nyúlás nélküli törési felület
jellemzõ
.
A homoköntésre fejlesztett két ötvözet
mechanikai tulajdonságait a
tartalmazza, amelyben összehasonlításképpen az AZ91E ötvözet adatait is láthatjuk. A próbatestek 11,28 mm-es átmérõjûek, ami megfelel a homokformába öntött öntvénybõl kimunkált próba brit
szabványának (British Standard). A kiindulási jeltávolság L0= 56 mm. 0,4% nyúlásig a szakítás 0,2 mm/perc, fölötte 0,5
mm/perc sebességgel történt, ugyanúgy,
mint a nyomásos öntvények esetén.
A hagyományos AZ91E ötvözet nyúlásának csökkenése azzal magyarázható, hogy
a durva szemcseméret együtt jár a lemezes eutektikummal, az ¿-Mg pikkelyekkel
és a rideg ¹-Al12Mg17 fázissal
Az új, MRI205 ötvözetnek kisebb a
szemcsemérete, és a dendritjei hexagonális alakúak. A [4] szerint a magnézium hexagonális, tömör szerkezetû, a
dendritkarok ágainak hatszoros szimmetriája van. A szemcsehatároknál a rideg, lemezes eutektikum helyett szemcsés ¿-Mg-Al-eutektikum jelenik meg,
komplex kiválásokkal. Ez lehet az oka az
MRI205 ötvözet nagyobb szilárdságának,
a szemcsehatárok menti csúszás csökkenése következtében

Az utóbbi ötvözetek összetételét a kutatóintézet nem hozta nyilvánosságra.
Az IDEA-projekt során az ötvözetfejlesztés célja az, hogy az öntvények megfeleljenek a
látható, repülõgépipari követelményeknek. Mértük az
öntvények mechanikai, fizikai és korróziós tulajdonságait, és összehasonlítottuk a
korábban használt ötvözetekével.
és
eredményeire [3]
támaszkodva, a nyomásosöntvény-próbákat nem hõkezeltük, egyrészt a bezárt

mechanikai tulajdonságait, de még nem
éri el a
közölt értékeket.
A következõ ábrákon elektronmikroszkópos felvételeket láthatunk, amelyeket a
Mondragoni Egyetem Anyagtudományi
Intézete készített.
Minden törési felület a szemcsék közötti képlékeny, csipkézett töretet mutat,
amit a szemcsehatárok közötti kis kohézió
okoz, ezáltal nincs befûzõdés sem a törési
zónában
A törési felületen nyilvánvaló porozitás látható, amely a bezárt

4. táblázat. A repülõgép-alkatrészekkel szemben támasztott követelmények

5. táblázat. A Magnesium Research Institut által fejlesztett nyomásos ötvözetek mechanikai tulajdonságai

Szakítószilárdság, MPa
Folyáshatár, MPa
Nyúlás, %
Hõvezetési tényezõ, W/m-1.K-1
Elektromos ellenállás, ohm
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290
220
3
100
65

Követelmény
AZ91D
AM50A
Nyomásos öntészeti ötvözet1

Szakítószilárdság (MPa)
290
268 ± 10
252 ± 10
273 ± 15

Folyáshatár (MPa)
220
165 ± 5
135±7
180 ± 10

Nyúlás (%)
3
7±3
18 ±4
6±1

6. táblázat. Homoköntvények mechanikai tulajdonságai
Követelmény
AZ91E
MRI204 - T6
MRI205 - T6

Szakítószilárdság (MPa)
290
218 ± 10
335 ± 3
319 ± 4

a

Folyáshatár (MPa)
220
115 ± 20
210 ± 2
221 ± 10

Nyúlás (%)
3
3,6 ± 0,4
3±1
12 ± 2

b

6. ábra. A nyomásos öntészeti ötvözet törési felületén megjelenõ porozitás;
a) gázporozitás (2000x-es nagyítás),
b) szívódásos porozitás (1000x-es nagyítás)

a

b

Köszönetnyilvánítás
Ez a munka az EU 6 keretprogram alatt futó
STREP projekt (FP6-503826) eredménye.
A cikk megjelenése a közös munka eredménye, a szerzõk csak összefoglalták azokat.
Az öntödék által öntött próbatesteket az
egyetemek, illetve kutatóintézetek laboratóriumaiban vizsgálták.

7. ábra. Az AZ91E ötvözet mikroszkópos felvételei;
a) kristályszerkezet (100x-os nagyítás); b) lemezes eutektikum (5000x-es nagyítás)

a

b

8. ábra. Az MRI205 ötvözet mikroszerkezete a) 100x-os nagyítás b) 250x-es nagyítás

Az új ötvözetek mechanikai vizsgálataival párhuzamosan, kiegészítõ kutatást is végeztek a korrózióállóság javítása céljából. Tanulmányozzák a jobb korróziós viselkedésû ötvözeteket, a passzív
felületi rétegek képzését anódos kezeléssel és festékrétegekkel.

technológiáknak megfelelõen. Az öntéstechnológiai paraméterek optimalizálása a
próbatestek nyomásos, kokilla-, precíziós
és homokformába történõ öntéséhez megtörtént. Megállapítható, hogy az újonnan
kifejlesztett ötvözetek mechanikai tulajdonságai sokkal jobbak, mint a hagyományos ötvözeteké, de a fárasztóvizsgálati
elõírások teljesítése még további feladatot
képez. Az új ötvözeteknek szigorú korrózióval szembeni követelményeknek kell megfelelniük. A projekt végére világossá kell
válnia annak, hogy a bonyolult geometriájú
magnéziumöntvények biztonságosan használhatóak a repülõgépekben. A magnézium
mûszaki és gazdasági elõnyeit összegezve,
a magnéziumöntvények számának a repülõgépekben jelentõsen emelkednie kell.
A legfontosabb feladat olyan konstrukciós irányelvek kidolgozása, amelyek
használhatók a magnéziumöntvények tervezéséhez és széles körû elterjedéséhez. E
konstrukciós irányelvek kidolgozásának
és folyamatos felügyeletének a CAA (Civil
Aviation Organization – Polgári Repüléstechnikai Szervezet) együttmûködésével
kell megvalósulnia. Ezek az irányelvek
erõteljes hátteret adhatnak a magnéziumöntvények repülõgépipari felhasználásának a kiszélesítéséhez.

Összefoglalás, következtetések
Az IDEA-projekt során elsõsorban az a feladat, hogy az öntödék számára olyan háttérismereteket, konstrukciós irányelveket
dolgozzanak ki, amelyekkel a repülõgépek
ezidáig alumíniumból öntött alkatrészei
magnéziumöntvényekkel cserélhetõk fel.
Új ötvözeteket fejlesztenek ki az öntés-
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Széntüzelésû erõmûvek környezetbarát üzemeltetésének
lehetõségei*

1. Bevezetés
A társadalom érzékenysége a természeti jelenségekre, valamint a politikai és gazdasági kérdésekre az utóbbi idõben fokozódott. Ma már a világ minden tájáról és csaknem azonnal érkezik információ, és egyes
események, különösen a szenzációk felnagyítása vagy túlértékelése sem ritkaság.
Napjaink egyik problémája az üvegházhatás, a globális felmelegedés. A hétköznapi kommunikációban, és gyakran felületes
szakmai publikációkban is egyértelmû az állásfoglalás, a „bûnös” megjelölése: a foszszilis energiahordozók (szén, kõolaj, földgáz), de közülük is elsõsorban a szén eltüzelése során keletkezõ szén-dioxid (CO2) az
ún. üvegházhatás elsõdleges okozója. Az
üvegházhatás következtében globális felmelegedés, bizonyos klíma-modellszámítások alapján a 21. század során 1,5-4,5 oC-os
felmelegedés megy végbe. Ez a sarki jégtömegek olvadása következtében 10 m-rel is

emelheti a tengerek szintjét. A Föld elsivatagosodik, az ökoszisztémák léte forog veszélyben. Ettõl részben eltérõ vélekedés
szerint a sarki jég elolvadása következtében
a tenger sótartalma csökken, alapvetõ tengeráramlatok szûnnek meg és Európát
újabb jégkorszak fenyegeti.
2. A várható energiaigények
A Föld kereken hatmilliárdos népessége
az ezredfordulón, 60 MJ/fõ/év fajlagos
felhasználás mellett, kereken 400 EJ (1018 J)
energiát fogyasztott. Egy prognózis szerint 2100-ban nyolcmilliárd fõ energiaigénye – jelentõs életnívó-növekedést feltételezve – 200 MJ/fõ/év fajlagos érték
esetén, kereken 1600 EJ/év lehet. Mások
2060-ra becsülnek hasonló igényt. Nagy a
valószínûsége annak, hogy a villamosenergia-igény kielégítésében még évtizedekig a mai primér energiahordozó-fajták
lesznek a meghatározóak.

A világ (OECD országok) villamosenergia-termelésének kerekített arányai napjainkban: atomenergia 23%, vízenergia
15%, fosszilis energiahordozók (szén,
olaj, gáz) 60%. Tehát, ha a fûtõelemek
urán nyersanyagát bányászati terméknek
számítjuk, az ásványi nyersanyagtermelés
együttes aránya 83%. Mivel a vízenergia
alapvetõen természeti adottságoktól
függ, és primér formában nem szállítható,
még évtizedekig az atomenergia, illetõleg
a fosszilis tüzelõanyagok meghatározó
(kereken háromnegyedes) arányával kell
számolni. Ez az atomenergia és a szén elleni agitáció ellenére is így van. Szakmai
alapon aligha vitatható, hogy a korszerû
atomreaktorok megbízhatóak és általában
gazdaságosak. A pozitív társadalmi megítélést mutatja, hogy a villamos energia
termelésének Franciaországban 77, Belgiumban 58, Svédországban és Svájcban kereken 40%-át atomerõmûvek adják. Aligha
állítható, hogy ezekben az országokban ne
lenne széleskörû demokrácia [1].
A fosszilis primér energiahordozók
(szén, kõolaj, földgáz) az OECD-országokban kereken 60%-os arányt képviselnek a
villamos energia termelésében, nem is
szólva Kína, India, Indonézia és más fejlõdõ országok felhasználási arányairól. A
fosszilis energiahordozók használata melletti érvek között említhetõ, hogy ezek
szinte korlátlanul szállíthatók és tárolhatók, a készletek mennyisége évszázados
távlatban gyakorlatilag kimeríthetetlen.
A távoli jövõ vonatkozásában is fontos,
hogy ezek használatát reálisan értékeljük.
3. Klímaváltozások a földtörténet során
Az õséghajlattan bizonyítja, hogy a Föld
éghajlata folyamatosan változott [2]. Valószínû, hogy a földtörténet egyes szakaszaiban a globális hõmérséklet 8-15 oC-kal
magasabb volt, mint napjainkban. Természetesen voltak hidegebb periódusok is. A
földtörténet utolsó egymilliárd évében a
nagyobb jégkorszakok 925, 800, 680, 450,
330 és 2 millió évvel ezelõtt kezdõdtek. A
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1. ábra. Az üvegházhatást befolyásoló egyes
tényezõk hatása (IPCC 2001)

2. ábra. Az üvegházhatást befolyásoló tényezõk [9]

„legerõsebb” jégkorszak idején (800 millió
éve), a jég vonala 5 foknál közelebb került
az Egyenlítõhöz [2]. A karbonkorban viszont – 300-360 millió éve – északon (Kanada, Szilézia) és az É-i sarkkörön túli (É-i
szélesség 68-69 fok) vorkutai területen
trópusi körülmények között nagy tömegû
növényi flórából üledékes szénképzõdés
történt. Az utolsó nagy jégkorszak kb. 2
millió éve kezdõdött, É-Amerika, Európa,
Ázsia nagy részét jég borította, a pleisztocén tetõfokán a globális hõmérséklet 4-5
o
C-kal volt alacsonyabb a mai átlagnál. Az
utolsó jégkorszak „vége” kb. 14 ezer évvel
ezelõtt a holocénben kezdõdött. Már az
„emberi” korban, Kr.e. 3000 körül „hideg”
idõszak uralkodott, a Szaharában dús növényzet, állattenyésztés volt, majd Kr.e.
2000 körül történt a „meleg” idõszakban az
elsivatagosodás. Az újkorban, Kr.u. a 1418. században kis jégkorszak, 0,3-0,9 oC-os
lehûlés, hideg idõszak volt [4].
A globális hõmérséklet alakulásáról
1861-tõl rendelkezünk mérési adatokkal. A
kereken 140 éves idõszakban négy eltérõ
. A É-i félteidõszak különíthetõ el
kén 1860-1910 között – amikor is a szén
felhasználása kereken a tízszeresére nõtt –
mintegy 0,2 oC globális hõmérséklet-csökkenés jelent meg, majd 1910 és 1940 között
kb. 0,4 oC emelkedés. 1940 és 1980 között a
globális hõmérséklet az É-i féltekén – és világátlagban is – állandó maradt [10, 18]. A
globális hõmérséklet az 1980-as éveket követõen napjainkig – az 1910 és 1930 közötti tendenciához hasonlóan – 0,4-0,6 oC-kal
emelkedett. Az 1861-2000 közötti 140 éves
idõszak során a teljes hõmérséklet-változás
a mérések szerint 0,4-0,8 oC közötti érték
lehet. Egyes esetekben egyik évrõl a másikra hasonló mértékû hõmérséklet-ingadozás, „ugrálás” jelenik meg. A múltban emberi hatások nélkül is lényegesen nagyobb
hõmérséklet-változások voltak, mint az
utóbbi másfél évszázadban.

4. A globális felmelegedés okairól
A Föld–légkör-rendszer hõmérséklet-változásával foglalkozó természettudósok
nézetei megegyeznek abban, hogy a rendszer teljes sugárzási egyenlege nullával
egyenlõ, illetõleg, hogy az alapvetõ sugárforrás a Nap. Az egyensúly akkor is
fennmarad, ha a rendszer belsõ állapota
változik. Ezért nagyobb üvegházhatású
légköri gázmennyiség (H2O, CO2, CH4 stb.)
esetén nem a kimenõ energia, hanem a
légkör hõmérséklete módosul, azaz a levegõ melegebb lesz. Ez a módosulás az
egész légkörre kiterjed, ezért a földfelszín
felmelegedése globális mértékû lehet.
A földfelszín hõmérséklet-változásának alapvetõ okaként a földtudomány jeles mûvelõi a Földet érõ napsugárzás
mennyiségét és felszíni eloszlását jelölik
meg. A Földpálya Naphoz viszonyított
helyzetét a pálya excentricitásának és
tengelyszögének változása és a Föld forgástengelyének mozgása (precesszió) határozza meg. Ezen paraméterek változásának periódusa 100000, 41000, ill. 1923000 év. Ezen pályaelemek változása a
napsugárzás intenzitását kereken 15%-os
mértékben változtatja meg.
A napsugárzás a most említett földpálya-paraméterek függvényében a földtörténet során folyamatosan hatott, nyilván
napjainkban is hat és a belátható idõn belül is hatni fog.
E kérdéssel kapcsolatban érdemes idézni
akadémikust is: „A napsugárzás alakítja az életfeltételeket meghatározó
éghajlatot és idõjárást” [17, 73. old.].
A földlégkör hõmérséklet-változását
befolyásoló másik tényezõcsoport az ún.
üvegházhatás. Ennek létezését egyöntetûen elfogadják a szakemberek, eltérések az
egyes ható tényezõk szerepét, súlyát illetõen vannak. A ható tényezõk között általában a légkörben jelenlevõ vízgõz (H2O),

3. ábra. Az É-i félteke (a 300 szélességtõl Éra) közepes hõmérsékletének és a fosszilis eredetû tüzelõanyagok mennyiségének változása
1861-2000 között [18, 12]

szén-dioxid (CO2), metán (CH4), nitrózus
gázok (NOx, N2O), fluorkarbonok (CFCl3,
CF2Cl2, CF2ClH, CH3CCl3), halogénvegyületek (CF3Br), kénvegyületek és az aerosolok
szerepét említik. Az egyes elemek szén-dioxid-egyenértéke azonban igen eltérõ, a
metáné kereken 20-szoros, a nitrogén-oxidoké 200-szoros, a halokarbonoké 10-15
ezerszeres. Egyes aerosolok hûtõhatásúként szerepelnek [15].
A különbözõ publikációkban igen eltérõ a két összetevõ, a vízgõz, ill. a szén-dioxid hatásának a megítélése.
már a 19. sz. végén [6] a
vízgõzt és a szénsavat jelöli meg a levegõ
„átláthatóságát” befolyásoló két fõ tényezõként.
szerint legnagyobb hatása a
vízgõznek van,
[3] szerint a „légkör átláthatóságát fõleg annak víztartalma
határozza meg”.
és
a szénsavnak tulajdonított nagyobb szerepet.
A jelenkori publikációk is eltérõ hatásokat adnak meg. Az IPCC 2001 jelentése
szerint
az üvegházhatás kialakulásában – ami nem azonos a globális hõmérséklet változásával, növekedésével –
60%-os arányt a szén-dioxid, 20%-os hatást a metán (CH4), 14%-ost a halogénezett szénhidrogének (halokarbonok) és
6%-ost az N2O gáz okoz. Ez a forrás nagyvonalúan nem szól a vízgõz hatásáról.
„Jóindulattal” azt tételezhetjük föl, hogy
a megadott arányok a vízgõz hatásán túlmenõ üvegházhatást okozó elemek arányszámait adják meg [10].
A [13] publikáció a vízgõz hatását jelöli
meg a legnagyobb üvegházhatást kiváltó
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5. A globális hõmérséklet, a fosszilis tüzelõanyag-felhasználás, a légkörbe jutó
CO2 mennyisége és a légköri CO2-koncentráció alakulása

4. ábra. A Föld közepes hõmérsékletének változása 1861 és 1989 között az 1951–1980 évek
átlagára vonatkoztatva [8, 10]

5. ábra. A tüzelõanyag-felhasználás és a
globális hõmérséklet alakulása az 1930-1990es években. (A 0 oC hõmérsékleti vonal az
1951–1980 közötti évek átlaga)

6. ábra. A fosszilis tüzelõanyag-felhasználás
és globális hõmérséklet-változás az 1940–1980
közötti idõszakban

tényezõnek (kb. 64%), a légköri összes
szén-dioxid hatását 27-28%-osnak, az
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egyéb hatásokat 4-5%-osnak jelöli. Az
antropogén hatást a szén-dioxid és
egyéb gázok 2-2%-os hatásával közelíti
.
Hasonló súlyúnak minõsíti a [15] publikáció szerzõje is a vízgõz hatását, miszerint: „mennyiségénél és hatékonyságánál
fogva a vízgõz a leghatékonyabb üvegházgáz”, majd az egyes légköri gázok abszorpciós paraméterei összehasonlítása
alapján rögzíti, hogy „az üvegházhatásnak tekinthetõ visszasugárzást a troposzférában 95%-ban a vízpára okozza. A
sztratoszférában ez az arány módosul:
80%-ban a CO2, 20%-ban az ózon és a vízpára okoz üvegházhatást, az összes többi
gáz nyugodtan elhanyagolható. Meg kell
jegyezni, hogy az egész sztratoszféra hatása a kisugárzásra nem nagy”.
Az üvegházhatást befolyásoló gázok
szerepét illetõen idézek Vajda György
könyvébõl: „A nagyobb hullámhosszú sugarak abszorpciója legnagyobbrészt a troposzférában történik, legjelentõsebb a
vízgõz hatása, különösen az infravörös
tartományban, de más molekulák (CO2, O2,
N2O, CH4 stb.) szerepe sem mellékes.” „Az
energiaviszonyok alakulásában megkülönböztetett szerepe van a légkörben levõ
többatomos molekuláknak (üvegházgázok, pl.: H2O, CO2, CH4 stb.)” [17, 84. old.].
Az utóbb kiemelt publikációk [13, 15, 17]
megállapításait figyelembe véve, igencsak
kérdéses lehet napjaink divatos állítása, miszerint az üvegházhatás elsõdleges okozója
az antropogén származású szén-dioxid.
Az egész kérdéskörrel kapcsolatban a
[15] tanulmány szerzõje a statisztikai
adatok értékelése alapján megállapítja:
„A legutóbbi száz év adataiból nem következik sem felmelegedés, sem lehûlés. Tulajdonképpen visszatért a késõ ókori és
kora középkori idõjárás”.

Az utóbbi néhány évben e témakörben
megjelent publikációk szerint az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának
növekedése következtében globális felmelegedés folyik, aminek a jövõben „beláthatatlan” következményei lehetnek, és
ezt a hatást döntõ módon az antropogén
(ipari és emberi) eredetû szén-dioxid
okozza, ezért „mindent” meg kell tenni a
fosszilis eredetû tüzelõanyagok (szén,
szénhidrogén) kitermelésének és felhasználásának a csökkentése érdekében.
„Nagyvonalúan” nem szólnak a légkör vízgõztartalmának többszörösen igazolt
üvegházhatásáról, csupán a szén-dioxid
hatását „fenomenizálják”. Elsõdlegesen a
szénerõmûvek által kibocsátott szén-dioxidot kárhoztatják. Azt a javaslatot nem
kockáztatják, hogy állítsuk le a gépkocsikat (a gépesítést), avagy az igen széleskörû és ugyancsak nélkülözhetetlen gázfelhasználást. Ezek a nézetek nem sokat adnak azokra a megállapításokra, hogy például A. Arrhenius [6] szerint évi 500 millió tonna szén elégetése során keletkezõ
CO2 a légkör szénsavtartalmának ezredrészét képezi (akkor az évi kereken nyolcmilliárd tonna fosszilis energiahordozó
kb. 1,5%-át), avagy Mészáros Ernõ szerint
[7, 8] a hazai CO2-kibocsátásnak csak 1516%-a az ipari eredetû, avagy a [9] irodalom szerint az antropogén CO2 csak 2%-ban
befolyásolja az üvegházhatás alakulását
(nem a globális hõmérséklet-változást).
A következõkben szigorúan a „hivatalos” (IPCC) tényleges hõmérsékleti adatok, a termelési világstatisztika, illetõleg
az antropogén szén-dioxid elsõdleges hatását „elfogadó” közlemények [13] CO2kibocsátási, ill. CO2 légköri koncentrációváltozási adatait felhasználva vizsgáljuk a
szóban forgó mutatók (jellemzõk) vélt
vagy valós kapcsolatát.
A globális hõmérséklet adatait szinte
minden szerzõ az IPCC jelentésekre hivatkozva adja meg, így én is. A
az É-i
félteke 1861-2000 közötti közepes hõmérsékletének alakulását, illetõleg a világ
fosszilis energiahordozó-termelésének
alakulását mutatja. 1860 és 1980 között
három elkülöníthetõ szakasz jelentkezik.
A jelentõsebb iparosítás (gépgyártás, kohászat, vasút, hajózás, majd 1890 után

szénerõmûvek) idõszakában, 1860 és
1910 között öt-hatszorosára nõtt a fosszilis energiahordozók, szinte kizárólag a
szén felhasználása, ezzel párhuzamosan a
CO2-kibocsátás is, ugyanakkor a globális
hõmérséklet az É-i féltekén (ahol a szénfelhasználás döntõ része megvalósult) 0,2
oC-kal csökkent. Az I. világháború és a
gazdasági világválság után, ill. során mérsékelt volt az energiahordozó igény, ennek ellenére meredeken emelkedett a globális hõmérséklet. A II. világháború utáni
újjáépítés, majd a szélesebb körben kibontakozott ipari-gazdasági fejlõdés az
1940 és 1980 közötti 40 évben kereken
ötszörösére növelte a fosszilis energiahordozók termelését-felhasználását, és
így a felszabaduló CO2 mennyiségét is. Ennek ellenére a globális hõmérséklet 40
éven át állandó maradt, sõt a 70-es években 0,2-0,4 oC-os csökkenés jelentkezett.
A
a Föld közepes hõmérsékletének 1861 és 1989 közötti alakulását mutatja [8, 10]. Az egyes idõszakokban a fõ
tendencia a 3. ábrához hasonlóan alakul.
Az 5. ábrán a 4. ábra 1930 és 1990 közötti
szakaszát emeltem ki, a fosszilis energiahordozók termelésének részletezõ és öszszegzett adatait is felrakva az ábrára. Aligha lehet nem érzékelni azt, hogy a globális
hõmérséklet 1940 és 1980 között negyven
éven át úgy maradt gyakorlatilag állandó,
hogy a fosszilis energiahordozók és nyilván a használatuk során felszabadult CO2
mennyisége is 3,5-4-szeresére nõtt. Nyilvánvaló a tény: az antropogén CO2-felszabadulás négyszeres növekedése nem volt
hatással a globális hõmérsékletre.
Vizsgáljuk meg ezt a kérdést a klasszikus matematikai statisztika módszerével
is. Vizsgáljuk meg, hogy az 1940 és 1980
között felhasznált tüzelõanyag tömegének növekedése és a globális hõmérséklet
változása között kimutatható-e valamilyen mértékû oksági kapcsolat. Fogalmazhatunk úgy is, hogy állapítsuk meg a két
változó közötti sztochasztikus kapcsolat
szorosságát. Erre a célra a regresszióelemzés módszerét alkalmazzuk. Lineáris
regressziót tételezünk fel, más jellegû
kapcsolat most nem jöhet szóba.
A számításhoz szükséges adatpárokat
az
vettük le ötévenkénti leolvasással (mintavétellel). A
ezen
adatpároknak megfelelõ pontok találhatók, a „vízszintes” tengelyen (x) a tüzelõanyag felhasználása, a „függõleges” tengelyen (y) a globális hõmérséklet változása

7. ábra. A globális hõmérséklet és a fosszilis tüzelõanyagokból a légkörbe kibocsátott évi CO2
mennyisége

szerepel. Az ábra a regressziós egyenest is
tartalmazza. Szemmel látható, hogy a globális hõmérséklet-változás a tüzelõanyagfelhasználás függvényében elhanyagolható, ugyanis a regressziós egyenes iránytangense nagyon kis érték, tg¿=0,00145. Ez
alapján például 7·109 tonna tüzelõanyagfelhasználás esetén 0,02 oC-nál is kisebb
hõmérséklet-emelkedés várható.
A korrelációs együttható értéke 0,094,
ami a szokásos statisztikai értékelés (minõsítés) szerint azt jelenti, hogy a hõmérséklet változása és a tüzelõanyag mennyisége közötti kapcsolat gyakorlatilag korrelálatlan. E nagyon laza kapcsolat jelen
esetben azt is tükrözi, hogy a két változó
gyakorlatilag nem függ egymástól (annak
ellenére, hogy a korrelálatlanság általában még nem jelent függetlenséget).
Az eredménnyel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az adatok (adatpárok) ilyen
módon való bemutatása eleve azt sugallja,
hogy a kis hõmérséklet-emelkedés csupán
a tüzelõanyag-felhasználásnak a következménye. Ezt azonban más tényezõk is
befolyásolják. Így a fenti vizsgálati eljárás
a valóságnál rosszabb színben tünteti fel a
tüzelõanyag-felhasználás hatását.
(a Föld gloA [13] tanulmány
bális felszíni középhõmérsékletének alakulása 1861 és 2001 között) és
(a fosszilis tüzelõanyagok égetésébõl és a
cementgyártásból származó globális CO2-

8. ábra. A fosszilis tüzelõanyagokból a
légkörbe jutó CO2-kibocsátás és a globális hõmérséklet-változás kapcsolata

kibocsátás) alapján arra adódik lehetõség, hogy az antropogén CO2-kibocsátás
és a globális felmelegedés kapcsolatát
elemezzük. E két ábra egymásra másolását mutatja a
Az azonos idõszakra
vonatkozó antropogén CO2-kibocsátás és
globális hõmérséklet adatpárokat szemlélteti a
A szokásos regressziós eljárás alapján határoztuk meg a független
változó (CO2-kibocsátás) és a függõ változó (globális hõmérséklet) kapcsolatát jel-
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változó (légköri CO2-koncentráció és a
globális hõmérséklet) korrelálatlan.
Csak közbevetem: a korrelációs együttható azt mutatja, hogy a független változó szórását milyen mértékben magyarázza
az x és y változók közötti kapcsolat [19,
20]. Feltûnõ, hogy a 10. ábra alapján kapott r = 0,33 „kapcsolati szorosság” – a
légkör CO2-koncentrációja 33%-ban „magyarázza” a globális hõmérséklet „szórását” – közel azonos az 5. ábra adatával,
miszerint a CO2-gáz légköri jelenléte (nem
egy adott idõszaki felszabadulása) 2729%-ban befolyásolja az üvegházhatás
mértékét, ami természetesen csak egy
közreható tényezõ a globális hõmérséklet
alakulásában.
A vizsgálat eredményei alapján rögzíthetõ, hogy fosszilis energiahordozók kitermelése és hasznosítása, az antropogén
eredetû szén-dioxid keletkezése nélkül a
földtörténet során többször ismétlõdõen
9. ábra. A légköri CO2-koncentráció és a globális hõmérséklet alakulása az utóbbi évezredekben [13]
jelentõs – esetenként 8-15 oC-os, tízezer
éves átlagban 3-5 oC-os – felmelegedések,
ingadozások Kelet-Európában az elmúlt illetõleg jégkorszakok, már az „emberi”
ezer év folyamán) és 1. ábrája (a CO2-kon- korban egyes földrészek élõvilágát is súcentráció alakulása az utóbbi 1000 évben) lyosan érintõ klímaváltozások voltak. A
alapján arra van lehetõség, hogy a Föld- 14-20. század közötti idõszak légköri tellégkör CO2-koncentrációja alakulásának a jes széndioxid-koncentráció (9., 10. ábfüggvényében vizsgáljuk az éghajlat vál- ra), a légkörbe jutott antropogén szármatozását. E két ábra együttes szerepelteté- zású CO2-mennyiség (7., 8. ábra), illetõse
alapján nyilvánvaló, hogy a leg a fosszilis tüzelõanyagok kitermelési14-19. század közötti „kis jégkorszak” felhasználási mennyisége (5., 6. ábra) és
okozója nem a légkör CO2-koncentrációjá- a globális (Föld, É-i félteke, Kelet-Európa)
nak változása (mivel az az adott idõszak- hõmérsékleti adatok közötti kapcsolat
ban gyakorlatilag állandó érték), hanem részletes statisztikai elemzése azt mutatazon tényezõk egyikének-másikának, ja, hogy a hõmérsékleti jellemzõk és a
avagy összességének a hatása, amely a vizsgált paraméterek között nincs kimu4,5 milliárd éves földtörténet során több- tatható összefüggés.
ször is ismétlõdõen a 14-18. századinál is Ezek alapján felmerül a kérdés:
sokkal erõsebb jégkorszakokat okozta, – a földtörténet évmilliói-milliárdjai so10. ábra. A földi légkör CO2-koncentráció és
adott esetben függetlenül még a földi légrán a földi hõmérsékletben-klímában 3a globális hõmérséklet kapcsolata a 14-19.
kör CO2-koncentrációjától is, és minden
5-15 oC-os változásokat okozó napsuszázad adatai alapján
bizonnyal csak az 1850-es évek után jegárzás – a Földpálya-paraméterek hatálentkezõ antropogén CO2-felszabadulássa a jelenkorban és a 21. században már
lemzõ paramétereket. Az 8. ábrán meg- tól, a széntüzeléstõl, a 20. században innem érvényesül?;
adott eredmény: az antropogén CO2- dult szén–olaj–gázerõmûvektõl.
– miért olyan „halálosan” biztos, hogy: az
A 9. ábra azonos idõszakhoz tartozó
kibocsátás 1940 és 1980 közötti ötszörös
utóbbi évtizedekben (egyes években)
növekedése számottevõ mértékben nem légköri CO2-koncentráció – globális hõjelentkezõ 0,3-0,5 oC-os hõmérsékletváltoztatta a globális hõmérsékletet (tg¿ mérséklet adatpárok statisztikai elemzéemelkedés tartós tendenciát jelent, ille= -0,00305) – minimális csökkenõ ten- sét is elvégeztük. Az ábrán zérus (0,0) hõtõleg a folyamat a 21. században is folydencia jelentkezett 0,15 –, a -0,08-as kor- mérséklet az 1650-es év(ek) minimum hõtatódik?,
adatai azt mutat- – valóban az antropogén eredetû, a foszrelációs együttható szerint a két változó mérséklete. A
korrelálatlan, a CO2-kibocsátás nem hatott ják, hogy a földi légkör CO2-koncentrászilis energiahordozók felhasználása
a globális hõmérséklet alakulására. A kér- ciójától gyakorlatilag függetlenül alakult
során keletkezõ szén-dioxid határozza
dés: a globális hõmérséklet alakulását va- a 14-18. századi globális hõmérséklet (lemeg döntõ részben a földi légkör hõhûlés). Az adathalmaz 0,33 korrelációs
lóban az antropogén CO2 determinálja-e?
mérséklet-változását?
A [13] tanulmány 8. ábrája (éghajlat- együtthatója is azt igazolja, hogy a két
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11. ábra. A szénerõmûvek termikus hatásfoka ma és a jövõben

6. A széntüzelésû erõmûvek CO2-kibocsátásának egyik csökkentési lehetõsége
Tény, hogy a szén-, illetõleg szénhidrogénerõmûvek mûködése során fõ gázalakú
égéstermékként jelentõs tömegû CO2 keletkezik. A szén-, ill. szénhidrogén-erõmûvekben a tüzelõanyag fajtájától, az adott fûtõanyag minõségétõl függõen azonos villamosenergia-mennyiségre (kWh) vonatkozóan eltérõ mennyiségû CO2-gáz keletkezik.
Ilyen vonatkozásban a gáztüzelés a
legkedvezõbb, míg fajlagosan legtöbb
szén-dioxid a széntüzelés során keletkezik. További kedvezõtlen adottság természetesen a salak és a pernye, a szenek
többségénél a kén-dioxid felszabadulása
is. Mindezen hátrányok ellenére, az 1.
pontban foglaltak szerint, a szén mint
energiahordozó, kiemelten a széntüzelésû erõmûvek fûtõanyagaként, még hosszú
távon nélkülözhetetlen.
Ezért fontos feladat a szénerõmûvek fajlagos CO2-kibocsátásának csökkentése. A
technikai fejlesztés lehetõségének részletes számbavétele nélkül, a
alapján
a jelenlegi helyzetet, illetõleg a folyamatban levõ fejlesztések várható eredményeit
mutatjuk be. E területen jelenleg NSZKUSA együttmûködésben 1 Mrd dolláros kutatási-fejlesztési projekten dolgoznak.
Az ábra szerint a hagyományos technikával dolgozó erõmûvek 30-35%-os termikus hatásfokot biztosítanak, az újabb
erõmûveket is számba vevõ világátlag 3538%, a felújított németországi szénerõmûvek (kéntelenítéssel együtt) kereken
45%-os hatásfokkal mûködnek. A fentebb
említett projekt fejlesztési célja a 6263%-os termikus hatásfok elérése. A napjainkban és a jövõben épülõ szénerõmûvek világátlagban a 2030-as évekre várhatólag 55%-os hatásfokot biztosítanak.

A hatásfoknövelés környezeti elõnye
elsõdlegesen a fajlagos CO2-kibocsátás
mérséklése. A [13] tanulmány adatai szerint jelenleg a 7,5-8 Mrd tonna fosszilis
energiahordozó (szén, lignit, olaj, gáz)
felhasználása során évente kereken 3 Mrd
tonna szén kerül a légkörbe CO2 formájában, ami az atmoszférában levõ kb. 765
Mrd tonna szénnek csak 0,25 %-a. A tüzelõberendezések, ill. a robbanómotorok
hatásfokának növelésével optimális esetben elérhetjük, hogy fosszilis energiahordozók használata során számottevõ mértékben ne emelkedjen a légkör antropogén származású szén-dioxid terhelése.
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Ország
Ausztria
Belgium
Brazília
Kanada
Kína
Horvátország
Csehország
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
Nagy-Britannia
Magyarország
India
Olaszország
Japán
Korea
Litvánia
Mexikó
HollandiaI
Norvégia
Lengyelország
Portugália
Románia
Oroszország***
Szlovénia
Szlovákia
Spanyolország
Dél-Afrika
Svédország
Svájc
Tajvan
Thaiföld*
Törökország
Ukrajna**
USA
Összes

Lemezgrafitos
Gömbgrafitos
vasöntvény
vasöntvény
49 938
127 889A
70 700
15 600A
1 730 343
596 989
483 000A,D
11 267 366
5 603 410
27 173
12 227
285 601
48 411
46 453A,K
44 151A
50 725
51 986G
942 600A,D
1 000 900A
2 421 223
1 428 394
572 000
362 000A
48 724
31 573
3 180 000
442 000
942 612
485 602
2 659 708
1 894 832
957 200
556 700J
18 324
256
1 150 000
270 000
63 100
78 241
15 255
41 667
442 000
99 900
28 648
52 790
101 821
20 036
5 700 000A,D,K
75 900
27 800A
506 100
160 000
177 500
29 041
792 279
82 680
475 000
626 610
4 255 603
40 435 227

551 800A
65 000
59 800
51 081
215 457
107 640
308 000
40 000
4 014 292
18 706 424

Temperöntvény

50 165
570 620
52
10 636

52 597
14 000
10
40 000
8 900
77 366
46 500

6 209
24 300
276

Acélöntvény
16 287
9 500
211 810
117 600
2 727 897
1 734
96 134
17 605
115 000
186 137
98 000
5 426
581 000
70 368
258 323
149 100
54
45 200
438
3 591
54 100
11 737
57 426

Rézalapú
öntvények
3 291
19 545
18 585
327 636
687
1 272
4 011
27 176
88 545
12 000
2 092
19 200
105 500
22 900
4
180 000
2 737
7 400
7 800
4 078

22 700

10 000

31 980
6 000
10 000
163 293L
1 122 904

***2000. évi termelés

Jelmagyarázat
A temperöntvénnyel együtt
B cinköntvénnyel együtt
C magnéziumöntvénnyel együtt
D gömbgrafitos vasöntvénnyel együtt

84 000
136 000
19 400
1 441
75 711
3 450
121 000
266 060
1 030 561
6 594 790

7 886
14 900
12 000
2 995
41 780
8 500
11 000
285 763
1 239 283

**2002. évi termelés

E nemvasfém öntvényekkel együtt
F ólomöntvény
G fehértöretû vasöntvénnyel együtt
H rézalapú öntvényekkel együtt
I csak vasalapú öntvények

Alumíniumöntvény
109 480
28 152C
209 622E
244 188E
1 699 099C
12 940
77 006C
8 542C
348 900C
715 725
190 000C
73 838
380 000E
828 400
1 346 968C
114 700
76
540 000
23 507
167 000
20 045
22 472E
600 000E
30 183
142 195C
56 000
45 400
17 757C
261 015
3 200
52 000
20 500
1 964 054
10 357 764

Magnéziumöntvény
5 812

Cinköntvény
12 508

4 857

6 585
224 424
468
1
455
28 161
62 020
23 000
3 021

26 985
32
9 000

77 200
36 217
1

20
300
24

9 150
1 300
890

Egyéb nemvasfém öntvény
555

1 168F
4 612
4 072
1
2 880
2 847
2 000
176

7 535
10 200B,C

630
130

6 727B,H

5 844

16 901
2 600
5 500
1 762
57 591

73 482
79 832
134 206

11 500
344 728
326 586
907 841

1 500

367

2 091
6 900E
209 999K
194 137M
247 028

Összes
325 205
124 507
2 829 916
863 373
22 420 452
56 449
522 400
95 949
133 325
2 465 617
4 984 473
1 273 000
164 892
4 623 000
2 441 282
6 386 449
1 857 300
18 715
2 185 200
147 988
86 757
804 500
122 750
207 023
6 300 000
163 310
4 800
1 309 249
444 500
321 100
104 077
1 451 768
235 850
982 000
974 170
12 314 121
79 745 467

*2003. évi termelés

J öntött csõvel együtt
K acélöntvényekkel együtt
L 95000 t vermikulárgrafitos öntvénnyel együtt
M 162000 t vas- és nemvasfém precíziós öntvénynyel együtt

SZAKOSZTÁLYI HÍREK

A budapesti öntõk a csepeli vasöntödében jártak
Az öntészeti szakosztály budapesti helyi
szervezete 15 tagból álló csoportja 2006.
május 11-én a nagy múltú Csepel Metall Vasöntöde Kft. üzemeit látogatta meg.
A nyugdíjas és a gyakorló mérnököket dr.
tulajdonos-vezérigazgató
fogadta, aki a 2003-ban megvásárolt cég
történetét a rendszerváltástól kezdõdõen, a
hazai öntészetbe ágyazottan mutatta be,
vázolván egyben az iparág közelmúltját is.
Elmondta, hogy a vállalat nyereséges, és ez
már 2004-ben tehnológiai korszerûsítésre
adott lehetõséget. A végrehajtott fejlesztés
a homokszárítás elhagyását, korszerû ho-
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mokregenerálást és elszívást, végsõ soron
homok- és kötõanyag-megtakarítást eredményezett. Az öntvényeket a mai kornak
megfelelõ színvonalú szemcseszóró berendezés tisztítja. A rekonstrukciótól elvárt
gazdasági eredmények már a beruházás
évében jelentkeztek.
A vállalat gyártmányszerkezetét, a fõbb
technológiai fázisokat képekben mutatta be
az elõadó. A szivattyú-, a kompresszor- és a
szerszámgépöntvények sorát láthattuk, így
kirajzolódott az egyedi és kis sorozatú öntvények gyártmánycsoportjainak összetétele
is. A több mint kétórás bemutatkozás során

a jelenlévõk mindegyike hozzászólt vagy
kérdezett az elõadótól. Több kérdés hangzott el arról, hogyan védte ki a cég a fémes
alapanyagok árrobbanása miatt bekövetkezõ gondokat. Válaszában az igazgató a betétszerkezet sikeres átalakítását említette,
nem titkolva a fémes hulladékok beszerzési
nehézségeit és minõségi kifogásait sem.
A gyárlátogatás során a szakemberek
megismerkedtek a gyártástechnológia sajátosságaival, berendezéseivel, majd annak
végeztével elismerõen nyilatkoztak a híres
csepeli öntõk utódainak teljesítményérõl.
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a gú
vezetõképesség és a veszélyes szennyezõk
kiküszöbölése okán – a szupravezetõk stabilizátor rétegének [4], valamint a nagy
térerejû elektromágnesek kialakításánál.

Az ipari termelés és az erre épülõ civilizáció alapvetõ anyagai a metallurgiai eljárásokkal elõállított fémek illetve ezek ötvözetei, melyek zömében a legkisebb rendszámú átmeneti elemek körébe tartoznak
(mint például a vas, a réz, a nikkel, kobalt,
króm és a mangán, valamint a felhasználás szempontjából rokon jellemzõkkel
rendelkezõ cink). A különleges tisztaságú
fémeket elsõsorban a fejlett elektronikai
ipar igényli, ahol a réznek egyre szélesebb
körû a felhasználása. A legközönségesebb
példa az elektronikai jeltovábbító kábe-

lek. A szállított elektromos jel minõsége
észrevehetõen javul, ha az iparban használt legtisztább – kb. 99,99 % tisztaságú
– OFHC
réz helyett egy különlegesen tisztított és feszültségmentes 6N (99,9999%)
tisztaságú minõséget alkalmaznak [1]. Ilyen
anyagban a szennyezõk összesített koncentrációja kevesebb mint 1 ppm (milliomod tömegrész). A fejlett audio-vizuális
elektronika is növekvõ igényt támaszt a réz
tisztaságával szemben. A jó minõségû hang
és kép elõállítása megfelelõen tiszta réz
anyagot, és az ebben megfelelõen kialakítható szálas kristályszerkezetet követel meg.
Amennyiben rendelkezésre áll az ultranagy tisztaságú réz, elérhetõ olyan kis
mechanikai keménység is, amely mellett
az integrált áramkörökben a félvezetõ
lapka termináljait a lábakkal összekötõ
huzalok esetében az arany is kiváltható
anélkül, hogy a huzalozás megsértené a
félvezetõ lapkát [2,3]. El kell kerülni az
intermetallikus vegyületek képzõdését a
szubsztrát és a kötõhuzal fejének határfelületén. Ezért fontos a kén és a vas lehetõ
legteljesebb eltávolítása.
A nagy vákuumot alkalmazó technikák
esetében a tiszta rézbõl készített tömítések és szerkezeti elemek a kigõzölgõ
szennyezõk távoltartását biztosítják. Szintén nélkülözhetetlen a tiszta réz – a nagy

Az elérhetõ rézminõségek jellemzõ összetételei az
láthatók [5-7].
Az ipari módszerekkel elõállított ötvözetlen rezek alapvetõen a "tough pitch" és
az "oxygen-free" minõségi osztályokba
sorolhatók. Az elõbbi akár tûzi, akár
elektrolitos raffinálásból származik, legalább 200-400 ppm oxigént tartalmaz,
amely zömében egy nem vezetõ Cu2O második fázisként fordul elõ. Az utóbbi OFHC
anyag 10 ppm-nél is kevesebb oxigént
tartalmazhat.
Az 5N tisztaságot viszonylag egyszerû
technikával már a múlt század közepén el
tudták érni [6]. A módszer lényege a több
lépésben végrehajtott elektrolitos raffinálás volt. Az ismételt elektrolízist tisztított CuSO4-H2SO4 elektrolittal, szobahõmérsékleten és viszonylag kis áramsûrûséggel hajtották végre diafragmával elválasztott anódot alkalmazva. A saválló acél
katódon leválasztott réz elektrolitból
származó (mechanikusan bezáródott)
szulfátszennyezését oxidáló olvasztással
távolították el. Az utolsó elektrolízist tisztított Cu(NO3) elektrolittal hajtották végre. A visszamaradó nitrátszennyezés a N2
védõgáz alatt végrehajtott végsõ olvasztás és leöntés során eltávozott. Az ennél
is nagyobb tisztaságot eddig csak igen
költséges technikával érték el.
A viszonylag szennyezett technikai
(tûzileg, illetve elektrolitosan raffinált)
rézminõségeknek a különleges rézanyagokéval összemérhetõen nagy vezetõképessége a viszonylag nagy oxigéntartalom
közvetett hatásának tudható be, ami több

am

m

1. táblázat. A közönséges és különleges rézminõségek jellemzõ összetétele
Elem

Ag
As
Bi
Cd
Co
Cr
Fe
Mn
Ni
O
P
Pb
S
Sb
Se
Si
Sn
Te
Zn
Összes
Elektromos
vezetés,% IACS

Tûzi úton
raffinált
10-40
1-10
5-15
1-10
1-10
5-20
<50
30-80
350
<10
10-50
15
<5
30-70
<8
5-50
<10
<10
< 550 - 800
100

Szennyezõkoncentráció a rézben, ppm
Elektrolitosan
OFHC
Különleges
raffinált
(5N)
10
10
0,3
<5
3
<2
3
1
<0,1
1
1
0
<0,5
2
5
<0,7
<0,5
0,5
3
6
<1
350
1,7
<0,1
<10
2
6
<1
10
25
<1
<2
5
<1
<10
2
<1
<8
4
<0,1
5
2
<1
<10
1
<2
<10
< 440
< 72
< 11,8
101,5
101,7
103,06

– egyébként károsabb hatású szennyezõt
– a kevésbé ártalmas oxidjává alakítja. A
kedvezõ mennyiségen felüli oxigéntartalom minden 100 ppm-es növekedése
azonban kb. 0,125%-os csökkenést okoz a
réz vezetõképességében az áram vezetését zavaró Cu2O kiválások miatt [5]. Az
ultranagy tisztaságú réz iránti igény nemcsak a vezetõképesség növelésével függ
össze, hanem a mechanikai tulajdonságok
jelentõs változásával és az adott rendszerben káros szennyezõk távoltartásával
is. Így a hagyományos felhasználásoknál
is növekvõ tisztasági igény mellett, új piaci kereslet jelentkezik az ultranagy tisztaságú réz iránt.
A fémtisztító eljárások fejlesztése és alkalmazása az elért tisztaság megbízható meghatározását igénylik. Míg az alkalmazás
minõségbiztosítása teljes körû analitikára
épülhet, az eljárások és a termékminõség
fejlesztéséhez bizonyos elemek célzott
analitikája szükséges. A legtöbb esetben az
ultranagy tisztaságú réz összetétele a 6N 7N tartományba tartozik, vagyis a szennyezõk összes koncentrációja 0,1 – 1 ppm (tömeg szerint) lehet. Ezért az analitikai eljárás érzékenysége és pontossága lényeges
követelmény. A tételes elemanalitika he-
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Ultratiszta
(6N)
0,2
<0,01
<0,005
<0,05
<0,05
0,008
<0,07
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,02
<1
~103,5

lyett indirekt módszerek is alkalmazhatók,
ezek az anyag fizikai (általában elektromos) tulajdonságai alapján a globális
szennyezettség szintjét képesek kimutatni.
A két vizsgálati módszer együttesen tudja
az elõállított anyag tisztaságát minden
szempontot kielégítõen meghatározni.

Az alapfém tisztaságának kifejezéséhez a
lehetõ legnagyobb számú szennyezõ elem
koncentrációját kell elemezni. A laboratóriumokban szokásosan rendelkezésre álló
módszerek az atomabszorpciós spektrometria (AAS), az induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP–
Atomeic Emission Spectometry – AES), illetve ennek tömegspektrométeres változata. A szennyezõk legteljesebb körének
analitikájára a nagy érzékenységet és
nagy számú elem analitikáját is biztosító
Glimm-kisüléses
tömegspektrometria
(
)
a legalkalmasabb, noha a berendezés költségei magasak. A könnyû szennyezõ elemeket (C,N,O és H) hagyományos módon
gázkromatográfiával lehet meghatározni,
vákuumos vagy inert gázos extrakció, illetve nagy hõmérsékletû égetés után.
A nemfémes szennyezõk meghatározá-

sára hatékony analitikai módszer a ¹-sugaras, neutronos, vagy töltött részecskés
aktiválást követõ gammasugár-spektrometria [8]. A könnyû elemek (C, N, O)
vizsgálatára a fotonbesugárzásos (¹,n) típusú reakció lehet különösen elõnyös,
amennyiben – a besugárzás intenzitását
szabályozva – a káros mellékreakciók kiküszöbölhetõk [9]. De a keletkezõ 15O radioizotóp rövid felezési ideje és néhány
fémes szennyezõ zavaró aktivációja miatt
a töltött részecskékkel való besugárzás
(p, vagy 3He) a legjobb módszer az oxigén
aktiválásos analitikájához [10,11]. A nukleáris reaktoroknál rendelkezésre álló neutronokkal végzett aktiválás gyakori eljárás. Az ultranagy fokú tisztítás után
visszamaradó szennyezõk elemzésére
gyakran elõnyösen használható a neutronaktivációs analízis [12-15]. A mátrixból keletkezõ zavaró háttérsugárzás elkerülésére azonban a 11 MeV alatti energiával végzett protonaktiváció lehet a kedvezõ megoldás [16]. Nagy tisztaságú anyagok sokelemes analízisénél elõnyös lehet
a különbözõ felezési idejû radio-nuklidok
pontos beazonosításának elvégzései a
gammasugár-spektrometriának az anyag
hûlési periódusa során történõ többszöri
megismétlésével [16].

Az összes szennyezõre utaló globális tisztaság kimutatása fontos az anyag minõsítése során. Több anyagtulajdonság érzékenyen reagál az alapfém mátrixába kerülõ, igen kis koncentrációjú szennyezõ
nyomokra is. Olyan mechanikai jellemzõket, mint a szakítószilárdság, keménység,
vagy egy standard hidegalakítást követõ
újrakristályosodási hõmérséklet viszonylag egyszerû meghatározni és felhasználni a mintasorozatok összehasonlító értékelésére. A globális tisztaság standardizálható mérési módszeréhez a szennyezõknek az alapfém elektromos ellenállására gyakorolt hatása használható fel.
törvénye szerint egy fémes anyag fajlagos ellenállása négy öszszetevõre bontható [17-18]:
ã

Ì

+

h

+

sz

+

f

ã

+

b

f

(1)

ahol Ì a hõmérséklettõl függõ ideális ellenállási komponens, amely az alábbi képlettel közelíthetõ [19]:

Ì

ã

b

(T)+

2

(2)

ahol ®b(T) a kristályrács hõmozgásával
kapcsolatos phononszóródásból eredõ
összetevõ, amelynek a hõmérséklet-függését a
-képlet írja le [19], ¿ a
magnonszóródással, illetve az elektronelektron kölcsönhatással összefüggõ tag
hõmérsékleti tényezõje. Az
a réz
mért fajlagos ellenállásának változását
mutatja a hõmérséklet függvényében
különbözõ tisztaságú rezek esetében [4].
A kísérleti görbék és a matematikai kifejezések összevetése mutatja, hogy a rács
rezgésébõl adódó ellenállási összetevõ
közönséges hõmérsékleten meghatározó
lehet, de ~10 K alatt ez a hatás
elhanyagolhatóvá válik [19].
A második ellenállási komponens, ®h a
szerkezeti hibák hatását fejezi ki (vakancia, diszlokáció, szemcsehatár stb.),
amely elõzetes hõkezeléssel gyakorlatilag
eltüntethetõ. A tisztaság jelzésére felhasználható harmadik tag, ®sz pedig a
szilárd oldatot alkotó szennyezõkbõl
eredõ ellenállási összetevõ.
Az elsõ három összetevõ az anyag
belsõ tulajdonságaival összefüggõ ellenállást alkotja, ®b. Ezen felül, egy további
tagot jelenthet a fém felületének az elektronok mozgására gyakorolt zavaró hatása, ®f, amit akkor kell figyelembe venni,
ha az elektronok közepes szabad úthossza, ´, összemérhetõ tartományban
van a mintadarab átmérõjével, d [20,21]:
(3)
ahol a C paraméter a felület alakjától függ, és
szabályos alakú minták esetén csak igen kevéssé a ´ñd aránytól, így konstansnak tekinthetõ. Mágneses fémek esetében még egy
magnetorezisztív tagot is figyelembe kell
venni, ami az anyag vizsgálatakor kiküszöbölhetõ megfelelõen erõs külsõ (longitudinális) mágneses tér alkalmazásával [19].
Az (1) egyenletben szereplõ tagok additivitása következtében a fémminta ellenállása a szennyezõkbõl eredõ hatásra korlátozható. A folyékony héliummal biztosítha-

1. ábra. Különbözõ tisztaságú rezek fajlagos ellenállása a hõmérséklet függvényében

tó hõmérséklet (4,2 K) általánosan elfogadott a 0 K-hez közeli mérési hõmérsékletként. Az általános összehasonlíthatóság
végett célszerû ezt a fajlagos ellenállási értéket ugyanazon minta szobahõmérsékleten mérhetõ értékéhez viszonyítva kifejezni. A viszonylag kis mértékû kontrakció hatásától eltekintve a hányados a közvetlenül
mérhetõ ellenállásokkal is képezhetõ:
(4)
A maradék-ellenállási hányados érzékletesen fejezheti ki a fém tisztaságát, amit
szereplõ
az
rézmintákra vonatkozó értékek is tükröznek. A fém globális tisztaságának helyes
jelzésére azonban a minták fenti elõkészítésén túl, a szennyezõk elõfordulásának
metallográfiai formáját is szabályozni
kell. Az ellenállás mérése elõtti hõkezelésnek nemcsak a kristályszerkezet hibáinak a csökkentésében lehet szerepe, hanem megfelelõ hõmérséklet és redukáló
körülmények mellett biztosítható a korábban idegen fázisba került szennyezõk

visszaoldódása is. A belsõ oxidáció miatt
az RRR vizsgálat a szennyezõtartalom egy
részét nem tudja kimutatni [21]. Ennek
elkerülésére szükséges lenne szabványossá tenni a minta elõkészítését is, amelynek fontos része a hidrogén atmoszférában végzett, megfelelõen nagy hõmérsékletû és idõtartamú hõkezelés, melyet a
maradék hidrogén eltávolítására szolgáló,
nagy vákuumban végzett utó-hõkezelésnek kell követnie. Az elektromos ellenállás méréséhez igen érzékeny mûszerek
szükségesek, hiszen a néhány centiméter
hosszúságban elõállított huzal alakú rézminta ellenállása még szobahõmérsékleten is nehezen mérhetõ, és ugyanezt egy
megfelelõ kriosztátban, folyékony héliumba merítve is el kell végezni. A hidrogénes hõkezelés ugyan egyszerûen végrehajtható, de a visszamaradó hidrogén eltávolítását ezután biztosító vákuumos izzításhoz több fokozatú és igen hatékony
vákuumrendszerre van szükség. Mindez
csak néhány kutatóhelyen alakulhatott ki,
de élõ együttmûködéssel ilyen lehetõségek szélesebb körû felhasználhatóságára
is van példa [22].

2. táblázat. Az 1. ábrán szereplõ rézminõségek összetétele
Minõség
OFHC
NT-Cu
UNT-Cu

Ag
13,5
0,45
0,03

Al
0,06
0,06
-

Ca
0,1
-

Szennyezõelem-koncentráció, ppm (tömeg)
Cr
Fe
K
Na
Ni
0,1
0,9
0,05
0,04
0,1
0,03
1,0
0,01
0,05
0,02
-

P
0,01
0,01
-

Pb
0,3
-

S
2,8
0,2
-

Sb
0,3
-

Sn
0,3
0,2
0,03

NT-Cu – nagy tisztaságú réz, UNT-Cu – ultranagy tisztaságú réz
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3. táblázat. Az ultranagy tisztaságú réz elõállításának módszerei
Elektrolitosan raffinált Cu (3 ~ 4N) nyersanyag

4N Cu nyersanyag

El.R.(SO4)

El.R.(SO4)
Szabályozott
katódpotenciál

El.R.(SO4)
El.R.(SO4)
El.R.(SO4)
...

El.R.(SO4)

Öntés
(Vákuum)

Olvasztás
(Vákuum)

El.R.(SO4)

Á

Olvasztás
(O2)

R

El.R.(NO3)

Á

Zónás
olvasztás

Zónás olv.
(La-dópolás)

Olvasztás (N2)

>5N
RRR > 3000

6N
RRR ~ 1000
Ag<0,5

E
L
J

S

Öntés (N2)
5N
–
As,Te < 2

T
E
R
M
É
K

S,Se,Sb,Ni
<1
Pb,Sn,Fe
< 0,5-1
et al.
(1941)

>5N
RRR ~ 800
Fe = 1
Ag = 0,45
S,Si = 0,2

Fe,Pb,Te
Se,As,Sb
Bi,S,La
< 0,1

Al,Ni,Cr,P
Na = 0,01-0,05
et al.
(1990)

El.R. - elektrolitos raffinálás;

et al.
(1984)

LZO - lebegõ zónás olvasztás

et al.
(1991)

Kémiai
Elektrokémiai
Fizikai
Fizikai

Alkalmazott
tulajdonság
Affinitás
Oldékonyság
Ionok megoszlása az oldat
és egy szerves fázis között
Elektródpotenciál
Atomok megoszlása szilárd
és folyékony fázisok között
Gõznyomás

A szakirodalomban közölt korábbi eljárásokat, valamint a kiinduló anyagokat és a kapott réz tisztaságát a
foglalja
össze. A gondos szabályozással végrehajtott elektrolitos raffinálás a nagy tisztaságú réz elõállítása során alapvetõ lépés, így
elegendõ csak az általában a technikai tisztaságú alapanyag további tisztításának bemutatása. A táblázatból kitûnik, hogy a fémek nagyfokú tisztítására a megfelelõ
alapanyag többnyire fizikai módszerekkel
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6N Cu
nyersanyag

El.R.(SO4)
El.R.(SO4)
El.R.(NO3)
El.R. (NO3)
LZO
Diafragma Kis áramsûrûség
Diafragma
(H2 atm).,
Cl -adás
Cl -adás Ag precipitáció
Csökkentett
Szabályozott Kis potenciál.
nyomás
katódpotenciál Red. atm.(H2)
El.R.(NO3)
El.R.(NO3)
[Olvasztás (Vák.) ElektropolíRed.atm.(H2)
Hengerlés +
rozás
Lágyítás (Vák.)]
[Olvasztás
[Zónás olvasztás
(Vákuum)]
(lebegõ) ]
[Lágyítás
(Vákuum)]
6N
Ag = 0,3
Ni < 0,07
S,Fe,Cr
Sb,As,Bi
Al,Si
< 0,05
et al.
(1987)

RRR > 10000
Ag < 0,01
S < 0,05
Fe < 0,05
Ni < 0,01

7N
Ag = 0,01
Cd,Sb,Zn
< 0,02S,
Fe,Ni,Cr
Mg,Na,K,Al
Si,As,Bi,Pb
< 0,01
et al.
(1988)

et al.
(1989)

red. atm. - redukáló atmoszféra

RRR =
1000 - 22000
Ag = ~ 0,01
Fe = 0,04-0,4

RRRB =
36000

Ba,Ti,Na,In
Ir,Pt,Co =
0,02 - 0,4
et al.
(1985)

et al.
(1999)

RRRB - bulk RRR érték;

4. táblázat. A fémtisztítás gyakorlatában használt eljárások csoportosítása
Az elválasztás
jellege
Kémiai
Kémiai

5N Cu
nyersanyag

Elválasztási
módszer
Szelektív reakció
Szelektív precipitáció
Ioncserre,
oldószeres extrakció
Cementálás, elektrolízis
(oldható és oldhatatlan anóddal)
Zónás olvasztás,
frakcionált kristályosítás,
Elgõzölögtetés

történõ továbbkezelését alkalmazzák. A
legjellemzõbb mûveletek a vákuumolvasztás, a hidrogénes/vákuumos izzítás, a zónás olvasztás, a frakcionált kristályosítás
vagy az elektrolitos raffinálás. Bár az elektrolitos raffinálás és a különleges olvasztási-kristályosítási technikák elterjedtek, a
hatékonyság növelése miatt érdemes alternatív módszereket kutatni.
A szennyezõeltávolítás módszerét az
alapanyag és a szennyezõ valamely eltérõ
fizikai-kémiai tulajdonságára lehet építeni, amely alapján egy elkülönülõ, de érintkezõ fázisba a szennyezõ – elemi vagy ve-

gyület alakban – átvihetõ. A különbözõ
típusú tisztító eljárásokat a
csoportosítja az elkülönítést biztosító
jellemzõ szerint.
Az olvadék állapotban, illetve az oldatokban végrehajtható kémiai és elektrokémiai reakciók szelektivitásának, valamint az érintkezõ fázisok közötti megoszlásnak határt szabnak a termodinamikai
egyensúlyok. A rézben oldott szennyezõk
átfogóan hatékony eltávolítására a megfelelõen kialakított kromatográfiás jellegû ioncserés mûveletek lehetnek a legalkalmasabbak.
Vizes közegben oldott fém és a szennyezõk ionjainak az elválasztására felhasználhatóak a vizes oldat és egy szerves fázis (R) közötti megoszlásban fennálló különbségek. Az oldott fémek ionjai (Men+)
elválaszthatóak kationcserés:
Men+ + (R.C)E R.Me+ C+,

(5)

illetve anioncserés:
[MeXy](¹– )–+|

|(R.A)E R.MeX¹ +A–

(6)

folyamatokban is, amennyiben a reagens
anionok (X-) hatására a fémek a (6) egyenletben szereplõ anionok formájában is létezhetnek az oldatban. A komplex ionok
esetében szokás a primer koordinációs héjat szögletes zárójelek között feltüntetni,
elhagyva a koordinációs számra komplementáló vízmolekulák jelölését. Az elválasztások lehetõségét az egyes oldott fémekre vonatkozó megoszlási hányadosok:
(7)
különbözõsége fejezi ki. Jó lehetõséget
biztosít a sósavas közeg. A komplexek
képzõdési hajlama erõsen függhet a sósav
koncentrációjától, ami általában tükrözõdik az anioncserés szorpcióváltozó erõsségében is [23]. A sósavas közegben több
vegyértékkel is stabilizálható fémek esetében az elválasztások érdekében kihasználhatóak a tervszerûen alakított redox
körülmények is. Számos, kémiailag hasonló szennyezõfém anioncserés megoszlási függvénye olyan mértékben különbözik egymástól, hogy a kloridos komplexek
képzésén és azok anioncserés megoszlásán alapuló technikával lehetségesnek
mutatkozik a tökéletes elválasztásuk is.
További elõny a közegbõl kinyert fémben
visszamaradó klórszennyezés eltávolíthatósága az olvasztás során. Mindez kihasználható a réz ultranagy fokú tisztítására is.
A hatékony tisztítás érdekében szükséges a rezet az anioncserés eljárás legalább
egy lépésében a gyantán erõsen megkötni,
hogy az indifferens (a teljes HCl-koncentráció tartományban nem szorbeálódó) szenynyezõktõl is elválasztható legyen. Erre legalkalmasabb az egy vegyértékû alakjában
elérhetõ maximális erõsségû szorpciója.
Az anioncserés eljárás során a réz és a
szennyezõk megkötését, illetve elúcióját
az ioncserélõ oszlopra feladott oldatok
HCl-koncentrációjával tervszerûen lehet
szabályozni. Az anioncserés tisztító eljárás optimalizálása elsõsorban az oszlopra
feladott kiinduló oldat, valamint az öblítõ
és a rezet végül eluáló oldatok HCl-koncentrációjának, valamint a redox körülményeknek a megfelelõ irányítását célozhatja. Így az oldott réz összes, gyakorlatilag fontos szennyezõjét az ionok szelektív
szorpciója és elúciója révén el lehet távolítani.
A tisztított, sósavas réz-klorid oldatból
ultranagy tisztaságú réz nyerhetõ ki köz-

vetlen elektrolízissel, amennyiben a fentebb tárgyalt elektródkinetikai feltételek
biztosíthatóak [24]. A megfelelõen vezetett elektrolitos kinyerés további tisztító
hatást is biztosíthat. Mivel azonban a réznek kloridos elektrolitból történõ leválasztása a fentebb tárgyalt nehézségekkel
is jár, a fémes anyag kinyerhetõ a tisztított oldat bepárlását követõ hidrogénes
redukció módszerével is [25].
2. Az anioncserés elválasztásokat biztosító redox- és komplexképzõdési egyensúlyok sósavas közegben
A több oxidációs fokozatban is elõforduló
átmeneti fémek esetében a kloridos komplexek képzõdése erõsen különbözõ mértékben, illetve erõsen különbözõ HCl-koncentráció mellett mehet végbe. Így az anioncserés jellemzõkre is erõs hatással lehetnek a redox körülmények. Ezért az elemek
sósavas oldatokban kialakuló állapotának
értelmezéséhez szükséges a kialakuló redukciós/oxidációs, valamint
klorokomplex képzõdési
reakciók egyensúlyainak
vizsgálata, amelyek megteremtik a tervezett anioncserés folyamatok alapját.

Az adott elem anioncserés megköthetõségét alapvetõen befolyásolja az oxidációs
állapot, valamint a kloridionokkal történõ
komplexképzésre való hajlam, ezért a
Me

+

= Me

+1+

+

(8)

–

redox és a
Me

+

+x Cl–=[MeClx ](

x

(9)

komplexképzõdési egyensúlyokat érdemes megvizsgálni, ahol
és
a vizsgált elem két szomszédos – létezõ –
oxidációs száma, x pedig a komplex ionban koordinált kloridionok száma. A komplex ion eredõ töltését - x jelöli, ami az
adott elemre a redox körülményektõl és a
kloridion-koncentrációtól függõen változó pozitív, illetve negatív értékeket
vehet fel. A redoxipotenciálok és a komplex stabilitási
állandók a
legtöbb fontos esetben

szakirodalmi adatbázisokban rendelkezésre állnak [26,27].
A vizsgált elem két szomszédos oxidációs fokozatú aquoionjainak aktivitásaival
képezett viszony a megfelelõ standard
o
redoxipotenciál (E
),
Me +1/Me
valamint a rendszer állapotát meghatározó potenciál
értékeibõl kifejezhetõ.
A rendszer redoxipotenciálját gyakorlatilag az alkalmazott redukáló/oxidálószer
határozza meg.
A klorokomplex ionokat a koordinált
kloridionok száma (x > 0) és a központi
fémion oxidációs száma ( ) azonosítja. A
[MeClx]( x) komplex ionok aktivitását a
kumulatív stabilitási állandók ( ,x)
alapján a megfelelõ aquo-ionok aktivitásából lehet kifejezni, és a nagyobb
oxidációs fokozatú – aquo- és komplex –
ionoknak az aktivitása a legalacsonyabb
oxidációs számú ( 1) aquoion aktivitásával (¿ Me 1+) függ össze:

(10)

ahol cCl– a szabad kloridionok koncentrációja és ¹± a közepes aktivitási tényezõ a HCl
oldatban, amelyet a sósav túlnyomóan
domináns koncentrációja határoz meg [28].
Az összes figyelembe vehetõ ion
([MeClx]( x) , i m 1, x m 0) egyensúlyi koncentrációjának összege az oldott fém koncentrációjával egyenlõ (lásd 11. képlet).
Behelyettesítve minden figyelembe vett
ionra felírt összefüggést a (11) mérlegegyenletbe, kifejezhetõ a vizsgált elem
legkisebb oxidációs számú aquoionjának
az aktivitása ( Men1+). Ennek ismeretében
külön-külön meghatározható a modellben
szereplõ minden ion aktivitása, illetve az
összes oldott fémre vonatkozó relatív koncentrációk (
(ni–x) /c ).
[MeClx]

Me

Az algoritmusra fejlesztett számítógépes programmal (ROKK) a termodinamikai adatbázist is tartalmazza. Az
adatvektorban megadott HCl-koncentrációkra érvényes numerikus eredmények
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2. ábra. A szilárd rézzel érintkezõ sósavas oldatok réztartalmának
megoszlása a különbözõ ionjai között

görbék formájában jeleníthetõek meg a
felhasználás számára. Erre ad példát a
, amely a sósavas oldatokban oldott
réz megoszlását mutatja a különbözõ
aquo- illetve klorokomplex ionjai, valamint oxidációs fokozatai között, az összes
oldott rézre vonatkozó relatív ionkoncentrációk formájában.
A megoszlást szemléltetõ görbékbõl
kiolvasható, hogy a szilárd rézzel érintkezõ sósavas oldatban a Cu(II) oxidációs
fokozat hamar elveszti a stabilitását, és
már ~0,01 M szabad HCl koncentráció felett a Cu(I) alak lesz domináns. Ezen belül
az anionos klorokomplex forma már a legkisebb szabad HCl koncentrációkon is jellemzõ, a nagyobb koordinációs számú
anionos komplexek pedig a sósavkoncentráció növelésével egyre jellemzõbbekké
válnak. Ugyanakkor az egyszerû Cu+ (aquo)
ion relatív koncentrációja erõsen csökken. Mindez a réz erõs anioncserés megköthetõségét biztosítja az egy vegyértékû
formájában már igen híg HCl-oldatokból
is. Levegõvel érintkezõ oldatban a Cu(II) a
A két vegyértékû
stabil forma
réz negatív töltésû kloridos komplex ionjai a gyakorlatilag lehetséges legmagasabb HCl-koncentrációkon sem jellemzõek. A HCl-koncentráció növelésekor
a Cu(II) is mutathat hajlamot jelentõs anioncserés megkötésre, mivel a viszonylag
kis mennyiségben képzõdõ anionos komplexeket az oldatból eltávolító ioncserés
reakció ezek képzõdése irányába eltolhatja az oldott réz ionjai közötti megoszlását.
Az anioncserés tisztítás során, az oldott réz erõs megkötésére szükséges lehet
a monovalens állapot stabilizálása, amit a
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3. ábra. A levegõvel érintkezõ sósavas oldatok réztartalmának megoszlása a különbözõ ionjai között

2. ábra szerint az oldat tiszta rézszemcsékkel történõ érintkeztetésével – védõgáz alkalmazása mellett – meg lehet valósítani. Az anioncserélõ gyantaágyban
megkötött réz elúciója szempontjából pedig elõnyösebbnek mutatkozik a két vegyértékû alakja, amit levegõ, vagy annál
erélyesebb oxidálószer alkalmazásával
stabilizálni lehet, még nagy HCl-koncentrációkon is. A tisztító eljárás tervezésénél
tekintettel kell lenni a réz redox és klorokomplex-képzési sajátosságaira.
Az oldott réz megfelelõ ionjainak stabilizálására törekedve, a potenciális szenynyezõelemek is hasonló redox és kloridos
komplex-képzési reakciókban alakíthatják
ki a stabil ionjaikat. A rendelkezésre álló
termodinamikai adatok alapján a fenti
modell ezek vizsgálatára is módot adott.

A tervezett oldattisztítási eljárás hatékonysága érdekében szükséges a változó
vegyértékben is elõforduló elemek anioncserés viselkedését jól definiált oxidációs
állapotokhoz kötni. A vas anioncserés
megkötése [29,30] során az ismert adatok
alapján a várttól eltérõ viselkedés vetette
fel a vas oxidációs állapotának a vizsgálatát. A króm, a molibdén és a volfrám eseteiben a stabilizálható oxidációs számok sora [31] nem volt teljes a korábbi anioncserés adatgyûjteményben. Az oxidációs
számoknak az anioncserés jellemzõkre
gyakorolt általános hatása megköveteli a
megfelelõ állapotindikációt. Az oxidációs
számok változásait az oldatok redukciója
és oxidációja során észlelhetõ fizikai tulaj-

donságokon keresztül, legalkalmasabban
az átalakuló fényelnyelési spektrumok
összehasonlításával lehet nyomon követni.
Az egyensúlyi kísérletek során az alacsonyabb oxidációs állapot stabilizálása sok
elem esetében igényelte a levegõ kizárását.
A magasabb oxidációs állapotok esetében
viszont a gyanta enyhén redukáló jellegét
kell megfelelõ oxidáló adalék alkalmazásával ellensúlyozni, valamint párhuzamos
egyensúlyi kísérleteket kell végrehajtani.

Az aquo-kloro ligandum-kicserélõdéssel
megváltoznak a kötésben résztvevõ elektronok által betölthetõ energiaszintek, jelentõs eltolódások alakulnak ki a fényabszorpciós spektrumokban is. Egy-egy
fényelesési csúcs körüli abszorpciós sáv
alakja változik a kloridionoknak a koordinációs héjba történõ beépülésével. A karakterisztikus elnyelési sávok csúcsai a
kloridionok beépülésével a nagyobb hullámhosszok és a nagyobb abszorbanciák
irányában tolódnak általában el („bathokromikus eltolódás”). A módosulás mértéke alapvetõen az illetõ központi elemtõl
és a beépülõ kloridionok számától függ.
Emellett a komplex ion szerkezeti átalakulásának az adott elemtõl függõ idõigénye
is van. Ez a tapasztalt eseteknek csak az
egyikében volt hosszabb néhány percnél.
A kivételesen lassan átalakuló komplex
szerkezet a króm(III) esetét jellemezte,
amikor a teljes átrendezõdés ideje elérte
az órás nagyságrendet is.
A réz(II) esetében élesen és pillanatszerûen jelentkezik a sósavkoncentráció
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4. ábra. A réz(II) abszorbanciája a HCl-koncentráció változtatásakor

megváltoztatásának a hatása az 4. ábrán
látható fényelnyelési spektrumokban. A
tapasztalt fényelnyelési spektrumok
összevethetõek az elektronspektroszkópiai adatbázisban [32] a [CuCl4]2- komplexre a kristálytér-elmélet szerint a négyzetes, illetve torzult tetragonális esetekre
vonatkozó 3t2---4t2, vagy -3e---5b2,
illetve a t1---4t2, °5e---5b2 átmenetekre
számított 294 - 299 nm, illetve 404 – 410
nm csúcs-hullámhosszakkal. A 4. ábrán
még a legnagyobb HCl koncentrációkra
vonatkozó csúcsok is csak a 280 nm és a
390 nm körüli hullámhosszakon alakultak
ki. A két karakterisztikus csúcs relatív
helyzete ugyan azonosítja a Cu(II)-t, de a
jellemzõ komplex kloridtartalma nem éri

5. ábra. Az anioncserés egyensúlyi kísérletek folyamatábrája

el tetrakloro-réz(II) esetében várható
értékeket. Sõt, a vizsgált HCl-koncentráció tartomány bathokromikus eltolódása
csupán 20-25 nm, ami a tetrakloro állapotig még hiányzó ~ 15 nm arányában a
tapasztalt anioncserés tulajdonságokat
elsõsorban a trikloroaquo-réz(II) elsõ
anionos komplexhez rendelheti.
A termodinamikai adatokra épített matematikai szimuláció, a spektrofotometriai
vizsgálatok, valamint az anioncserés
egyensúlyi kísérletek eredményei egymással összhangban vannak.
A HCl-oldatokban kialakuló redoxi- és a
komplexképzõdési folyamatok egyensúlyainak különbözõ módszerekkel történt vizsgálatai a kapott eredmények megbízhatóságát
kölcsönösen megerõsítették. Ezért az
anioncserés egyensúlyok vizsgálatára
megfelelõnek talált
– és az alábbiakban
részletezett – módszerrel kiteljesítettem az anioncserés
megoszlási jellemzõk és a kialakuló
komplex ionok tanulmányozását a
tervezendõ elválasztási
eljárás
6. ábra. A Cu(II) koncentrációjának a változása az anioncserélõ gyantöbboldalú megalatával érintkeztetett 9 M HCl oldatban.
pozására.

3. Anioncserés egyensúlyok kísérleti vizsgálata
Az összes kísérlet DIAION SA10A (Mitsubishi Kasei Co.) erõsen bázikus kvaternér
ammin-polisztirol-divinilbenzol anyagú
anioncserélõ gyantát használt. A megoszlási vizsgálatok céljára a zárt edényben
végrehajtott szakaszos egyensúlyi érintkeztetés módszere alkalmas bármilyen
nagyságrendû megoszlási hányados meghatározására. A koncentrációk és a redox
körülmények jól beállíthatóak és ellenõrizhetõek. A gyanta és az oldatfázisok kimért térfogatainak intenzív érintkeztetése beállítja a megoszlási egyensúlyt,
amely határozott változást okoz az oldat
fémkoncentrációjában, ami pontosan elemezhetõ a két fázis elválasztása után. A
megoszlási hányados közvetlenül számítható az alábbi képlet szerint:
(12)
ahol ck és ce a vizsgált elem kezdeti és
egyensúlyi koncentrációja a vizes fázisban, - pedig a gyantafázis egyensúlyi
koncentrációja. Az oldat és a gyanta
(nedves) térfogatát , illetve
jelöli. Az
egyensúlyi kísérletek folyamatát az
szemlélteti.
Az ioncserés folyamatok szobahõmérsékleten is viszonylag gyorsan zajlanak.
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letbõl adódtak a
megoszlási hányadosok értékei, amelyeket az egyensúlyi mintákban analizált effektív HCl-koncentrációkhoz rendelve a
bemutatott
logD – cHCl anioncserés megoszlási (szorpciós)
függvények
adódtak. A szakaszos
egyensúlyi kísérletekkel kapott megoszlási (szorpciós)
függvények sok esetben igazolják más kutatók által és más
módon meghatározott tendenciákat,
ugyanis számos esetben jó egyezés

savabszorpciója [37] miatt – nem volt elérhetõ, ami a nyugvóágyas anioncserében
nem is lenne alkalmazható a gyanta és az
oldat közötti szükséges sûrûségkülönbség
feltétele miatt.
Szembeötlõ a vázolt anioncserés megoszlási függvények jellegzetes alakja, amit
általában egy meredek emelkedõ szakasz,
majd egy elnyújtott csúcs után következõ
enyhe csökkenés jellemezhet. A függvénygörbék megfigyelt szakaszai igen eltérõ
szélességû HCl-koncentráció tartományokba és igen különbözõ magasságokba
eshetnek, így a gyakorlati HCl-koncentrációk tartományában a megoszlási függvények igen nagy változatosságot biztosítanak elsõsorban a mûszaki szempontból
legjelentõsebb átmeneti fémek körében.
A megoszlási függvények jellemzõ alakja
értelmezhetõ a különbözõ összetételû (x)
komplex – és esetleg polimerizálódott –
anionok
(13)

tapasztalható:
Co(II), Cu(II), Fe(II),
Zn(II), Cd(II), Pb(II),
Au(III), Hg(II). Az új
eredmények jelentõsen különböznek a korábban közöltektõl az Fe(III), Mo(V)
W(VI), V(IV), V(V), Cr(III), Mn(II) és
Te(IV) eseteiben. Továbbá a Cu(I), Ag(I),
Pd(II), Pt(IV), Sn(II), Sb(III), Sb(V) és a
Bi(III) megoszlási függvényeinek az eddig
ismert szakaszait az új eredmények kiterjesztik a legkisebb HCl-koncentrációk tartománya irányában. Sikerült eddig ismeretlen esetekben is
meghatározni a
megfelelõ anioncserés megoszlási
függvényeket.
Ezek között numerikusan is ábrázolt eredmények vonatkoznak a Mo(III), Mo(VI),
W(III), W(V), Cr(II), V(IV), Si(IV) anioncserés egyensúlyaira a teljes gyakorlati
HCl-koncentráció tartományában.
További új információt adtak az egyensúlyi kísérletek a Mn(II), Cr(III), V(IV) és a
V(V), eseteiben, noha az ezekre vonatkozó
megoszlási hányados értéke nem haladta
meg az egységet a teljes vizsgált (0 - 10 M)
HCl-koncentráció tartományban, így a vonatkozó függvények nincsenek ábrázolva.
A 10 M HCl feletti tartomány az alkalmazott kísérleti módszerrel – a gyanta só-

7. ábra. Az egyensúlyi kísérletekkel vizsgált elemek anioncserés
megoszlási függvényei

Radioaktív izotópos kinetikai vizsgálatok
[33,34] tanúsága szerint az ioncserés
egyensúlyok – kedvezõ feltételek mellett
– perceken belül elérhetõk. Amennyiben a
megköthetõ kloro-komplex ionok már kialakultak az oldat elõkészítésekor, az ioncsere sebességét az ellenionok diffúziója
szabja meg [35].
A
szemlélteti, hogy a 9 M HCl
Cu(II) oldatban visszamaradó réz koncentrációja a 2-3 Hz rázási frekvencia mellett
20-30 perc alatt gyakorlatilag állandósult.
A ~ 4 perc felezési idõvel és a gyanta jellemzõ paraméterei mellett – az elmélet
[36] szerint – a szemcsén belüli diffúzió
mechanizmusának lehet domináns hatása
az ioncsere sebességére. Az alkalmazott
technika mellett biztonsággal elégségesnek mutatkozik egy óra érintkeztetési idõ
biztosítása az ioncserés egyensúly elérésére.
Az ioncserébõl származó egyensúlyi oldatminták a megfelelõ kiinduló oldatokkal együtt kerültek ICP-OES,
, illetve AES
technikákkal végzett elemzésre. A 6. ábrán jelölt korrekciók után az
analitikai eredmények alapján a (12) kép-
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ioncserés egyensúlya alapján, ahol
6
6az átlagos moláris töltés abszolút értéke (elemi egységekben), ami egy
fématomra jut az elsõdlegesen kötõdõ
komplex anionban. A gyantafázisra a {...}
kapcsos zárójelek utalnak. A gyantafázis
teljes fémtartalmát az elsõdlegesen felvett
[MepClpn]pz- komplex anion formájában tekintve, valamint az oldat összes fémkoncentrációjához (bármilyen fokozatú komplex, vagy aquoionok formájában is létezzen) cMe jelölést rendelve, az anioncserés
megoszlási függvények általános alakjára a
(14)
összefüggés kapható, ahol
az alsó
indexben szereplõ ionok aktivitása a
megfelelõ fázisokban, ¹± és ¹{±} a közepes
ionaktivitási koefficiensek az oldatban,
illetve a gyantafázisban.
Amennyiben az anioncserés megoszlási függvény kezdeti meredek szakasza a
HCl-koncentráció szûk tartományára korlátozódik, a megoszlási hányados növekedése közvetlenül a gyantafázisba átlépõ
anionos komplex relatív koncentrációjának a növekedésével magyarázható. A
Cu(II) anioncserés megoszlási függvénye
(7. ábra) esetében ez egy széles HCl-kon-

az
anioncserés
megoszlási függvények meredeken
emelkedõ szakaszszal indulnak, és
magasabbra is futnak. Erre példa a
réz az alacsonyabb,
Cu(I) oxidációs állapotában (7. ábra), ami a célzott eljárás szempontjából
lényeges, ugyanis
erõs anioncserés
megkötést tesz lehetõvé.
A megoszlási
8. ábra. A kloridionoknak az egyensúlyi anioncserés kísérletek alapján
függvények áltaszámított molalitási és aktivitási arányai az oldat és a gyanta fázisokra
lában egy maxi(két módszer „A” és „B”).
mum értéket érnek
el, ami jelzi, hogy a
centrációtartományt átfogó szakasz. A csere-reakcióra alkalmas anionos kompmegköthetõ Cu(II) komplex ionok képzõ- lex formába került fém relatív mennyisége
dése a HCl-koncentráció széles tartomá- már nem növekszik jelentõs mértékben a
nyában megy végbe. Ilyenkor a kloridion- HCl-koncentráció további növelésével. A
koncentráció hatása az (14) összefüggés- megoszlási függvények csökkenõ szaben szereplõ egyéb tényezõkétõl nem külö- kaszát a (14) egyenlettel kifejezett
nül el és nem alakulhatnak ki markáns vál- egyensúlyi viszonyok a szabad kloridionok
tozások. Ha azonban az anionos komplexek koncentrációjának az oldat és a gyanta fámár kis sósavkoncentrációkon is kialakul- zisokra vonatkozó Cl-/c¥ -} növekvõ
hatnak, a megköthetõ ionok relatív aránya alapján értelmezheti [37]. A gyanmennyiségének a HCl-koncentráció emelé- ta fázis víztartalmából és abszorbeált
sével való gyors növekedése jelenti az el- sósavtartalmából számított moláris jelsõdlegesen érvényesülõ hatást, így ilyenkor lemzõk, valamint a sósavas oldatokra a
szakirodalomban
[28] közölt közepes
aktivitási koefficiensek alapján számított adatokból
kifejezett aktivitasi
arányokat a
adja meg. A (14)
összef üggésben
szintén szereplõ
aktivitásikoefficiens-arány
viszonylagos állandóságát a
szemlélteti. A megoszlási függvények
csökkenése tehát a
sósavkoncentráció
túlzott növelésekor
a klorid ionoknak a
gyanta aktív helyeiért a komplex
9. ábra. Közepes aktivitási koefficiensek a HCl-re a két érintkeztetett
ionokkal szemben
fázisban (két módszer "A" és "B"). *[39,40]; **[41]
kifejtett versengé-

sével hozható összefüggésbe. Ezt a hatást
erõsítheti a fenti felsorolásban harmadikként megjelölt ok, a komplex ionok
esetleges polimerizációja. A Cu(I) klorokomplexeire vonatkozóan, a szakirodalomban [38] a többmagvú komplex ionok
létezése ismert, de hasonló jelenség más
elemek esetében is felléphet. A mononukleáris komplex ionok polimerizációjával a polimeritási (polinuklearitási)
fok (p) ugyan nõ, de az egy fématomra jutó „fajlagos” töltés ( ) nem változik.
Az anioncserés megoszlási függvények
általános alakjára vonatkozó értelmezés
szerint, a függvény maximumhelyét követõen, amennyiben a fém teljes mennyisége a jelölt anionos komplex formában
van, a görbe lejtése az ioncserés egyensúlyban jellemzõen szereplõ komplex ion
eredõ töltésszámát mutatja:

(15)

Így amennyiben az anioncserés megoszlási függvények maximuma a viszonylag alacsony HCl-koncentrációk tartományában található – az ezt követõ csökkenõ
görbeszakasz megfelelõen rövid része
alapján az anioncserés reakciót jellemzõ
kloro-komplex ion szerkezeti vizsgálatára
is nyerhetõ információ. Az eljárás tervezése szempontjából lényeges, hogy a réz(I)
klorokomplex ionok átlagos töltése számítható. Az 1–3 M HCl-tartományban a
mononukleáris komplex Cu(I) anionok a
jellemzõek. A (15) közelítõ összefüggésnek erre a tartományra vonatkozó szakaszát extrapolálva, nagyobb HCl koncentrációra is megállapítható a jellemzõ töltés. Ez 4 M HCl mellett -1,85 töltésegységnek, vagyis a [CuCl2]- és a [CuCl3]2- ionok
dominanciájának felel meg. Az anionok
bármely asszociációja nem változtatja
meg az egy rézatomra jutó „fajlagos” töltés nagyságát, ezért az elõzõ módon extrapolált érték felhasználható bármilyen
HCl-koncentrációjú induló oldattal a
gyantaágyra feladott réz mennyiségének
a számítására.
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40 éve sikerült úrkuti mangánércbõl mangánt elõállítani

Néhány mondat a mangánról
A fém mangánt elsõként
(szül. 1745. aug. 19. Voxna, Söderhamn közelében, Svédország – megh. 1818.
dec. 8. Stockholm) állított elõ 1774-ben felhevített barnakõ és szén keverékébõl.
Az aluminotermikus redukcióval max.
95-96 % tisztaságú fém Mn-t állítottak elõ
az USA-ban és a Szovjetunióban párhuzamosan folyó kutatások eredményeként
MnSO4 oldat elektrolízisével ~ 99,9 % tisztasággal az 1940-es évek elején.
A II. világháború alatt Németországban és Japánban is gyártottak elektrolitmangánt, de akkor még kis mennyiségben. Késõbb egyre több ország kapcsolódott be a termelésbe (Dél-Afrikai Köztársaság, Csehszlovákia stb.) évi 10 kt-t is elérõ kapacitású üzemek kiépítésével.
A fém mangán tiszta állapotban acélszürke-ezüstfehér színû, az aluminotermikus felületén gyakran futtatási színekkel.
Az acélkatód hajlításával, annak felületérõl
„lepergõ” rideg, 2-3 mm vastag elektrolitlemezkék oldat felõli része a fémleválás
kristályos jellege miatt vizuálisan érdes.
Bár a vas- és acélipar mangánszükségletét akkor is fõleg pirometallurgiai úton
gyártott Mn ötvözõkbõl fedezte, nagy
tisztasága miatt egyre nõtt az elektromangán felhasználása. Ez pl. az USA-ban
1953-ig fokozatosan nõtt 4000 tonnára
1959-ben pedig ausztenites,
rozsdamentes acélként a termikus mangánnal együtt elérte a 11.642 tonnát. [5]

Kimutatták, hogy az elektrolit-mangánból
gyártott ötvözetek nagyon jól hegeszthetõk, alakíthatók, szakítószilárdságuk nagyobb, ezért elõnyösen alkalmazták saválló hegesztõpálcák és
-acélok
gyártására is.
Az elektrolit mangán hazai felhasználása akkoriban nem volt jelentõs, azt erõsen korlátozta, hogy importálni kellett és
viszonylag drága volt. Pedig az elõbbi a
világpiacon (Mn-ra átszámolva) olcsóbb
volt, mint az aluminotermikus. Akkori
becslések szerint az évi 150 t/év mangán
kapacitásra tervezett zagyvarónai üzem
biztosíthatta volna a hazai szükségletet.
Kutatások a Fémkohászattani Tanszéken
és a Fémkutnál
Hazánk mangánérc készlete a volt Szovjetunió után a második helyen áll és 1975ben a kb. 18% mangántartalmú karbonátos érc becsült mennyisége 29,6 Mt, a
24%-os oxidosé 4,6 Mt volt. Utóbbit mo-

1. ábra. Az elektrolitmangán-felhasználás
az USA-ban 1938-1954 között
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sással dúsították és kohászati célra alkalmazták. A karbonátos érc fizikai módszerekkel nem dúsítható, ezért kohászati célra nem volt alkalmas. [6]
Mind a külföldi, mind pedig a hazai kísérletek szerint az ún. szegény ércek gazdaságos feldolgozására csupán a MnSO4
oldatból történõ elektrolízis bizonyult
megfelelõnek.
A hazai kísérletek a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Fémkohászattani
Tanszékén kezdõdtek a tanszék akkori
vezetõje, a nemrég elhunyt
professzor irányítása mellett [7],
majd ugyancsak az õ vezetésével végzett
további kísérletek után [8, 9] elkezdõdött a laboratóriumi szintû elektrolízis.
Az utóbbiak és az USA-beli Bureau of
Mines kísérleti üzemérõl készült jelentés
[4] figyelembevételével a Fémkutban
vezetésével az 1960-as években kezdõdtek el a nagylaboratóriumi kísérletek.
Ezek során kipróbáltuk az elektrolízis
nyers tápoldata elõállításának több lehetõségét.
Az egyik esetben karbonátos ércbõl
MnCO3-at állítottunk elõ a Fémkutban továbbfejlesztett Sweet-féle ammóniumszulfátos és a Dean-féle ammónium-karbonátos eljárás szerint. [10, 11, 12]
Akkori gazdasági számításaink szerint
1 t mangán oldatba vitelének költségei kisebbek, ha MnCO3 helyett pörkölt ércbõl
indulunk ki. Eredeti karbonátos ércbõl kiindulva a költségek gyakorlatilag azonosak voltak a pörk esetében felmerülõkkel.
Az elõbbi kiinduló anyag esetében roszszabb a zagy szûrhetõsége.
Végül a nagylaboratóriumi kísérletekhez szükséges tápoldatot világítógáz atmoszférában kb. 550 °C hõmérsékleten
redukálva, pörkölt, karbonátos mangánérc oldásával állítottak elõ [13].
Az elektrolizáló kádba vezetett tápoldat kb. 40 g/l Mn-t és 130 g/l (NH4)2SO4et tartalmaz. Utóbbi növeli az oldat villamos vezetõképességét, megakadályozza a
mangán-hidroxid keletkezését és pufferként viselkedik. A kád anódterébõl távozó
kénsavas véglúg (manolit) 12 g/l mangánt tartalmazott.

Azért, hogy a katódon minél kevesebb
hidrogén váljon le, vagyis minél nagyobb legyen az áramhatásfok, az elektrolízist úgy
kell vezetni, hogy elektródpotenciálja (eH) a
legnegatívabb, vagyis az elektrolit pH-ja és a
hidrogén túlfeszültség minél nagyobb legyen
eH = 0,058 lg AH+ - ¸H
ahol
eH – hidrogén elektródpotenciálja
AH+ – hidrogénaktivitás
¸H – hidrogén-túlfeszültség

2. ábra. Anódszekrény anóddal, anód és acélkeretes katód

A max. 0,5 mm szemcseméretre õrölt
pörk lúgzásával – a veszteségen kívül – pótoltuk az elektrolízisnél a katódon leváló
mangánt. A mûveletet 300 l befogadóképességû, ólombélésû kádban végeztük. A kénsavas anolit veszteségeinek pótlására szükséges kénsav, ammónium-szulfát és víz betáplálása után állandó keverés mellett folyamatosan adagoltuk a pörköt. Az exoterm oldódás során a zagy kb. 35 0C hõmérsékletre
melegedett fel. 30–40 perc után a pH 6,5
volt és a kihozatal 60,5%-ot ért el. Ezután az
oldatból kicsapódik a szennyezõk döntõ része (különösen a Fe(III) ionok). A többi, az
elektrolízist zavaró szennyezõ eltávolítására
a lúgtisztításnál kerül sor.
A lúgtisztítást 70 literes, keverõs, saválló tartályban végeztük kb. 70 0C hõmérsékleten. Elõször (NH4)S oldatot adagoltak be a Co, Ni, Cu ionok szulfid alakban
történõ kicsapására.
Ezután a „klasszikus” amerikai technológiában alkalmazott 0,1 g/l Fe-vel
egyenértékû FeSO4 hozzáadásával távolítottuk el a közelebbrõl nem vizsgált kloridokat és a visszamaradt Mo-t és As-t.
Semleges közegben az elõbbi oxidálódik
és Fe(OH)2 csapódik ki. Ez egyúttal ad-

szorbeálja a szennyezõket.
Esetünkben az elõbbi célra elegendõ volt
a semleges oldatban visszamaradt kevés Fe
is, sõt annak oxidálásához levegõ bevezetése helyett literenként 1 g dioxidos mangánérc is megfelelt, amennyiben a kolorimetriás gyorselemzés szerint a szennyezõk
határérték alatt voltak. Ezután az oldatot
kerámia anyagú vákuumszûrõn leszûrtük.
Bár az ezután az oldatban maradt Mg
hatástalan a fémleválásra, eltömheti a diafragmát, mert NH4-Mn-Mg hármas só
alakjában kikristályosodik. Hasonlóan zavar a kivált CaSO4. Mindkettõ káros hatását úgy küszöböltük ki, hogy az anolit egy
részébõl kikristályosítottuk õket.
Így naponta (egy mûszakban) 240 liter
oldatot készítettünk, amely kielégítette a
nagylaboratóriumi elektrolízis igényeit.
Az elektrolízisnél a következõ reakció
játszódik le:
2 MnSO4 + 2 H2O = 2 Mn + 2 H2SO4 + O2
A Mn az utolsó fém, amelyet vizes oldatból elektrolízissel még le lehet választani.
Normál elektródpotenciálja az Al és a Zn
között van (25 °C hõmérsékleten – 1,1 V).

3. ábra. Részlet az összeszerelt elektrolizáló kádról

Elõbbi követelmény diafragmás kádban
valósítható meg, utóbbi számos tényezõtõl függ (szennyezõk koncentrációja,
áramsûrûség, hõmérséklet stb.)
Az anódon leváló oxigén (egyben az
MnO2) minimalizálását az szolgálja, hogy
anyaga általában % Ag-vel ötvözött Pb és
felülete kb. fele a katód felületének, ezzel
az áramsûrûség megduplázódik rajta. Az
ötvözéssel nõ az anód korrózióállósága.
A nagylaboratóriumi (dupla – hamis –
fenekû, PVC bélésû, csõkígyóban áramló
vízzel hûtött) elekrolizáló kád maximális
áramfelvétele 400 A volt. A vászon diafragmás anódszekrények alsó nyílása gumidugó segítségével illeszkedett a „hamis” fenék megfelelõ nyílásaiba
A
az anód és az acélkatód látható a kerettel. A
az összeszerelt kád
egy részletét mutatja, felül kétoldalán a
katód- ill. anódsínnel. A
látható
a nagylaboratóriumi elektrolízisüzem. A
kád fölött, a háttérben az automatikus
pH-szabályozó regisztráló mûszere látszik, jobboldalt fenn a kb. 200 l befogadóképességû, ólombélésû tartály a tápoldat
tárolására.
A tápoldatot a katolitot keringetõ szi-

4. ábra. A Fémkut nagylaboratóriumi elektrolízis üzeme

139. évfolyam, 3. szám • 2006

41

vattyú szívóvezetékébe juttattuk, az adagolás a katolit Mn tartalmának változásától függõen történt.
Az elektrolízis fõbb jellemzõit az
foglalja össze. A bemutatott fajlagos energiafogyasztás és kihozatal öszszehasonlítása az akkori külföldi termékek gyártásaival a
olvasható le. [14,15].

A nagylaboratóriumi kísérletekkel elõállított 100 kg fém felhasználásáról több
cég, köztük a Csepeli Fémmû nyilatkozott
elismerõen
Az
a szerzõ késõbbi kísérletei
során elõállított elektrolitmangán elektrolit felõli felületének 100-, ill. 3000-szeres nagyítású, elektronmikroszkópos felvételét mutatja [16].

1. táblázat. A Fémkutban végzett nagylaboratóriumi elektrolíziskísérletek fõbb adatai és optimális paraméterei
Kád:
Diafragma:

Kettõs fenekû, az anódszekrények az alsó térrel vannak kapcsolatban
Vitorlavászon vagy angin
Saválló acél, legjobban a KO35 minõség felelt meg, 16 db katód
Katód:
egyenkint 4 dm2 felülettel
Anód:
14% Ag és 1 % Sb tartalmú ólomötvözet, 17 db anód
Tápoldat:
Mn 40 g/l, (NH4)2SO4 130 g/l, SO2 0,1 g/l
Katolit:
Mn 10 g/l, (NH4)2SO4 130 g/l, SO2 0,1 g/l sz. táblázat
Anolit:
Mn 10 g/l, (NH4)2SO4 130 g/l, H2SO4 50-100 g/l
Cirkuláció:
A katolit és az anolit egymástól függetlenül kering
Hõmérséklet:
30 °C
8 óránként. Ennél hosszabb csereidõ esetén a fém felületén jelentõs
Katódcsere:
mennyiségû „ágas” kinövés tapasztalható, ami rontja az elektrolízis
hatásfokát
Áramsûrûség:
A katódon 600 A/m2, az anódon 1000 A/m2
Katódfeszültség:
5,5 V
Áramhatásfok:
47%
Fajlagos energiafogyasztás: 12 kWh/kg Mn
A fém tisztasága:
99,9%

2. táblázat. A Mn ötvözõk gyártásának villamosenergia-szükséglete
Mn ötvözõ
40%-os ferro-mangán karbüré (elektrokemence)
70%-os ferro-mangán affiné
90-95 %-os ferro-mangán szûraffiné
Aluminotermikus mangán
Elektrolit-mangán

Villamosenergia-felhasználás
kWh/t ötvözõ
kWh/t fém Mn
4 000 - 5 000
5 000 - 6 200
8 000 - 9 500
11 3000 - 12 000
10 000 - 13 000
13 000 - 14 000
–
12 000 - 16 000
–
9 000 - 12 000

3. táblázat. Különféle mangánötvözõk gyártásának kihozatala
Mn-ötvözõ
Tükörvas
Ferro-mangán karbüré
Szilikomangán
Ferro-mangán affiné
Ferro-mangán szûraffiné
Szilikotermikus Mn
Alimonozemikus Mn
Elektrolit Mn

Mn-kihozatal %
Dúsított ércre
Nyers bányaércre
vonatkoztatva
vonatkoztatva*
60
–
80 - 85
48 - 51
50 - 75
30 - 42
40
24
40
24
40
24
60 - 70
16 - 42
–
60 - 90

* A dúsításnál 60% Mn-kihozatalt tételeztünk fel
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5. ábra. Elektrolit-Mn felületének elektronmikroszkópos képe 100-szoros, illetve 3000szeres nagyításban

A besztercebányai üzemi kísérletek
A sikeres nagylaboratóriumi kísérletek
után kézenfekvõ volt az eljárás gazdaságosságának ellenõrzése kísérleti üzemben végzett gyártás esetén.
A kísérleteket az amerikai technológiától eltérõen redukáló pörkölés nélküli ércbõl végeztük. Ez egyszerûbbnek mutatkozott. A kevesebb kockázattal járó, külföldi
üzemben végzendõ kísérlethez fõhatósági
engedély kellett. Az ügy az akkori nemzetközi helyzet és a szokásos titkolózás miatt
reménytelennek tûnt.
Végül 1966-ban a csehszlovák féllel
kötött államközi szerzõdés alapján a
besztercebányai üzemben 1966. januárfebruárjában megtörténtek az üzemi kísérletek az úrkuti karbonátos mangánérc
feldolgozására.
A besztercebányai üzem akkor kisovcesvabovcei (14!% Mn-tartalmú) karbonátos mangánércet dolgozott fel. A 0,8 t
Mn/nap kísérleti üzem törzsfája a
látható [16]. A költségeket 50-50 százalékban a Nehézipari Minisztérium (NIM)
és a Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM)

1. melléklet. A Csepeli Fémmû levele a kísérleti elektrolitmangán-felhasználásáról

viselte. A magyar küldöttek is kiutazhattak a kísérletekhez.
A szerzõdésnek megfelelõen a szükséges 31 t, átlagosan 18,2% Mn-tartalmú
úrkuti, karbonátos ércet 0,2 mm-re aprítva szállítottuk ki.
A kísérletnél és a konzultációs megbeszéléseken magyar részrõl a szerzõ és Fekete László felváltva vettek részt.
A 6. ábrán bemutatott, besztercebányai
technológia lényegében egyezik a nagylaboratóriumi kísérletben leírtakkal. Ezért jelenleg csak az elektrolízis üzemi adatainak
leírására szorítkozom.
A 8 db, egyenként 100 kg Mn/nap kapacitású elektrolizáló kád diafragmás szerkezetû. Egy-egy kádban 20 db CrNi acélból készült katód és 21 db 1% ezüst tartalmú Pb,
perforált anód van.
Az elektrolízisnél alkalmazott áramerõsség 7,8 kA, a kádfeszültség 5,5 V, az áramsûrûség a katódon 5 A/cm2, az anódon 11
A/cm2 volt. A katódokat naponta cserélték, azokat a Mn felületi oxidációjának
megakadályozására K2Cr2O7 oldatba mártották, mosták, szárították, majd a katódlemez gépi hajlításával „pattintották” le
róla a rideg, 2-3 mm vastag fémet. Ezután
a katódot polírozták, zsírtalanították és
ismét felhasználták az elektrolízishez. Az
anódtérben keletkezõ kénsavas véglúgot

(anolitot) visszavezették az õrölt
érc lúgzásához. Ez
3 db, egyenként 10
m3-es, keverõs tartályban történt. Az
abba pótlandó víz
melegítésével (a hideg miatt is) megfelelõ, kb. 40 °C
zagyhõmérsékletet
és szûrési sebességet sikerült elérni.
Így 4-5 órás lúgzás
után az oldat pH-ja
5, mangántartalma
36-40 g/l volt. Az
O2-adagolás itt is
az elektrolízisre
hat kedvezõen, és
megkönnyíti a fém
leszedését a katódról.
A kísérletek kiértékelését és a
szakértõk javaslatait a kiküldöttek
által készített zárójelentés foglalja
össze
[17].

2. melléklet. A besztercebányai üzemi kísérlet résztvevõinek, aláírásukkal
ellátott javaslatai

6. ábra. A besztercebányai kísérleti Mn-üzem folyamatábrája
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Az indítást követõ, tájékozódó kísérletek során az átmeneti nehézségek leküzdése után 1966. január 17-re a fémleválás
tökéletes volt. Így lehetõvé vált a „mérlegkísérlet”, ill. a technológiai kísérlet
programszerû beindítása. Ennek elsõ hetében a hét kádra vonatkoztatott átlagáramhatásfok 49,5%-ot ért el. A legjobb
hatásfokkal mûködõ 5. kádnál 169 óra
alatt 734 kg fémet termeltünk 54,3%
áramhatásfokkal. Besztercebányán egyébként az ottani érccel ez az érték 50-52%
volt. Az amerikai kísérleti üzemben közölt
érték 60-65% (8500 – 9000 kWh/t Mn). Az
amerikaiak jobb eredményét valamilyen ismeretlen adaléknak tulajdonították.
A termelt fém, min. 99,9% Mn-tartalommal megfelelt a csehszlovák szabvány
elõírásainak.
A szerzõ késõbbi kutatásai során kipróbált ilyen adalékokat az áramhatásfok növelésére [16], és egy új, szabadalmazott
elektrolizáló berendezést is kifejlesztett.
Az áramhatásfokot rontotta, hogy a
besztercebányai technológiából – ellentétben az amerikaival – kihagyták a ferrihidroxidos lúgtisztítást és az NH4-Mn-Mg
hármas szulfátsó kikristályosítását. A kristályok helyenként leszûkítették a csõvezeték keresztmetszetét, és a kád hûtõcsöveire rárakodva akadályozták az elektrolit
hûtését. Mindezek – két bekövetkezett feszültség-kimaradáson felül – (az oldat
sótelítettségétõl függõen) idõnként zavart okoztak, melynek kiküszöbölése menet közben nagy erõfeszítést igényelt (a
lehetõségek szerint kisebb technológiai
módosításokkal). A kísérleti program és a
fémtermelés 1966. február 28-ig a terveknek megfelelõen megvalósult.
Ugyanakkor az elõbbi problémák felhívták a figyelmet arra, hogy a besztercebányai technológia a két „kihagyott” lépés közbeiktatásával kellõ biztonsággal
alkalmas lesz az úrkuti érc feldolgozására.
A zárójelentés a kísérletet az alábbiak
szerint értékelte [17].
„Mindent összevetve a kísérlet a fellépett üzemzavarok ellenére is eredményes
volt. Bebizonyosodott, hogy a Fémipari
Kutató Intézetben pörkölt érccel végzett
nagylaboratóriumi kísérletek eredményei
üzemi méretben nyers érccel is realizálhatók, és úrkuti karbonátos mangánércbõl
lehet jó minõségû fémet nyerni.
A kísérletek pozitív eredményeként
kell tekinteni, hogy az üzemzavarok és
technológiai problémák ellenére is 14,5 t
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jó minõségû fémet
termeltek. Ez a
fémmennyiség
alapjául szolgál a
hazai ötvözési kísérletek elvégzésének.”
A zárójelentés
javaslatai a Besztercebányára kiküldöttek névsorával, ill. aláírásaival
a 2. mellékletben
olvashatók.
Az ötvözési kísérletek, amelyeket a KGM vállalatok és a Vasipari
Kutató Intézet végeztek el, különösen a saválló acél7. ábra. A tervezett
gyártásban jártak
matábrája
sikerrel [18].
A Besztercebányán elõállított 14,5 t Mn önköltsége – a
cseh koronában megállapított ottani ráfordítások átszámításával, 1966. januári árakon – 15.555 Ft/t Mn volt [16,19]. Összehasonlításul a 99,9% tisztaságú elektrolitmangán akkori import átlagára kb. 30.000
Ft/t volt, ugyanakkor az önköltségszámítások a 80% Mn, bázisminõségû FeMn
affiné esetében hazai gyártás esetén az importárhoz viszonyítva több ezer forintos ráfizetést mutattak ki.
A tervezéstõl a zagyvarónai „torzóig”
A besztercebányai eredmények jól érzékelhetõ szemléletbeli változást és optimizmust jelentettek kohász szakmai körökben
az addig ipari hasznosításra alkalmatlan,
elfekvõ készletnek vélt úrkuti, karbonátos
mangánérc megítélésében. Elõbbit egyik
rendezõként e sorok írója személyesen is
tapasztalta az OMBKE által 1967-ben, Gyenesdiáson rendezett mangánkonferencián, illetve tucatnyi elõadásából [16].
Ezután a Vasipari Kutató Intézetben
igazgatóhelyettes kezdeményezésére indított ún. mangán célprogram kiterjedt mind az úrkuti karbonátos, mind az
oxidos mangánérc kohászati, majd komplex hasznosításával kapcsolatos K+F munkákra. Ezekben szakértõként a szerzõ is közremûködött. Többek között kidolgoztuk a
Mn-elektrolízissel is kombinálható, takarmányadalékként és nyomelemes mûtrá-

zagyvarónai elektrolitmangán-üzem elvi folya-

gyaként felhasználható, kristályos MnSO4
H2O gyártástechnológiát is, amit késõbb a
szerzõ ipari méretben is megvalósított.
Úgyszintén a lúgzási iszapmaradvány mûtrágyázási célú felhasználását is. A komplex feldolgozást a gazdaságosság növelése
és az egyre szigorodó környezetvédelmi
elõírások egyaránt sürgették.
Az állítólag 3000 t/év elektrolit-mangán kapacitású hazai, kísérleti üzem létesítésére döntés született, figyelembe véve
az elõzõekben leírt besztercebányai technológia két hiányosságának kiküszöbölését. Az üzem fedezte volna az akkor importból nehezen beszerezhetõ mangánszükségletünket.
Közben új, kedvezõ fordulatot hozott a késõbb szabadalommal védett eljárásunk [19].
Ez többek között biztosította a Mn-nak
a korábbiaknál (kb. 60%) kedvezõbb kioldását, kb. 80%-os fémkihozatallal, redukció nélkül, közvetlenül a karbonátos ércbõl. Ugyanakkor a zagy szûrhetõsége is
javult a pH 1,7 felett rosszul szûrhetõ kocsonyás adaléknak az oldatból történõ
elõzetes kicsapásával. A csapadékban a
ritkafémek (Ce, Y, Nd, La) a kiinduló oldathoz viszonyítva esetenként nagyságrendileg dúsultak.
Ezzel a fejlesztéssel készítette el a
KGMTI 1970-ben a zagyvarónai, 150 t/év
elektrolit-mangán (0,5 t/nap) kapacitású, kísérleti üzem módosított kiviteli terveit [20]. Az üzem létesítése már folyt.

A zagyvarónai elektrolitmangán-gyártás tervezett törzsfája a
látható.
Ekkorra már a keletkezõ lúgtisztítási,
szulfidcsapadékból a Co és Ni kinyerésére
is új, kedvezõ lehetõség adódott [21]. A
7. ábrán látható törzsfa szemlélteti egy
ilyen technológia elvi technológiai folyamatát. Az üzem építési munkálatai a KGM
vállalatok anyagi hozzájárulásával az akkori Ötvözetgyár beruházásában Zagyvarónán, külön telephelyen 1971-re csaknem teljesen befejezõdtek. Addig a beruházási költség kb. húszmillió forintot tett
ki. A befejezéshez még kétmillió forintra
lett volna szükség, ami 90%-os készültséget jelentett. Akkori értesülések szerint a
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés 1971.
évi döntése után a munkák a még hiányzó
összeg miatt megszakadtak.
Az 1970-es évek második felében az
üzem egyes berendezéseit a Vasipari Kutató Intézet különféle mangánvegyület
elõállítására irányuló hidrometallurgiai
kísérletekhez használta, majd a telephelyen vasötvözet gyártására rendezkedett
be. Mangánelektrolízist azonban sohasem
végeztek. Erre a „csonka” üzem nem is
volt alkalmas. A berendezések (kádak,
egyenirányítók, vasszerelvények stb.) a
hulladék sorsára jutottak.
Több próbálkozás ellenére sem sikerült
megváltoztatni az elõbbi döntést. Az akkori döntési mechanizmusok és azok hátterének ismeretében lehetséges, hogy a
valódi ok nem a pénzhiány, hanem egészen más volt. Maradjunk azonban a pénzhiány indokoltságának megítélésénél.
Bizonyos támpontot adhat, ha a fenti
összegeket az akkori 30.000 Ft/t import
átlagáron átszámítjuk elektrolitmangán
mennyiségekre. 20 millió Ft megfelel
666,6 t elektrolit-mangánnak.
Biztosra vehetõ, hogy a felhagyott
üzem bontási anyagainak értékesítésébõl
(ha egyáltalán történt ilyen) legfeljebb a
fémmennyiség töredéke lett volna megvásárolható. 2 millió Ft megfelel 66,6 t
elektrolit-mangánnak.
Nagy valószínûséggel állítható, hogy
ilyen fémmennyiséget Zagyvarónán már
az elsõ évben „bõven” elõ lehetett volna
állítani a besztercebányai tapasztalatok
szerint.
1973-ban (más lehetõség hiányában) a

tõkés elektrolitmangán-import értéke 5,6
millió Ft volt, ami megfelelt 186,6 t fémnek. Az igény tehát már akkor túlhaladta a
tervezett, zagyvarónai üzem kapacitását.
Abban az idõben a kohászat nem volt
olyan gazdasági helyzetben, hogy a KGM
vagy más fõhatóság saját mûszaki fejlesztési alapjából ne tudta volna biztosítani a
hiányzó kétmillió forintot.
Ezek alapján döntse el a kedves olvasó,
hogy indokolt, ill. megalapozott volt-e
csupán „pénzhiányra” hivatkozva magára
hagyni a csaknem teljesen megépült zagyvarónai kísérleti üzemet.
Záró gondolatok
Ez a visszatekintés csupán csak érzékeltetni tudja a magyar szakembereknek a világviszonylatban is jelentõs úrkuti mangánérc feldolgozása céljából végzett, kötetekben leírható munkáját. A kohász
szakma egyik neves képviselõje gyakran
emlegette: „Az eddigi kutatásokra a mangánelektrolízis megvalósítása teszi fel a
koronát.” Ez nemcsak nagylaboratóriumi
méretben, hanem Besztercebányán üzemi
nagyságrendben is sikerült. A magyar kutatók az amerikai kísérleti üzem indítása
után mintegy 25 évvel – késõbb annál
korszerûbb technológia kifejlesztésével –
csatlakoztak a nemzetközi fejlõdéshez.
Nem rajtuk múlt, hogy a hazai gyártás
nem valósult meg Zagyvarónán.
A szerzõ reméli, hogy a témában megszerzett ismeretanyag – most már közkincsként – gyarapítja a tudományt és az
ipartörténeti forrásanyagot, és elõbbutóbb elõsegíti jelentõs karbonátos Mnérc kincsünk feldolgozását a világpiacon
keresett elektrolit-mangánra és annak vegyületeire is. Hiszen ásványi kincseink
nem maradhatnak kiaknázatlanul, örökre
a föld alatt. Vagy talán mégis?
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A Fémszövetség taggyûlése az Öntödei Múzeumban
2006. április 19-én az Öntödei Múzeum
tanácstermében tartotta taggyûlését a
Fémszövetség, amelynek témájául a szelektív hulladékgyûjtés bevezetésének fõvárosi tapasztalatait választották, amelyrõl
– a Fõvárosi Közterület
Fenntartó Rt. fõosztályvezetõje – tartott
elõadást.
Néhány érdeklõdésre számot tartható
tény, adat az elõadásból:
• A hulladék díjat (amibõl a szelektív
gyûjtést is finanszírozzák) 1996-ban vezették be (akkor 1 Ft/l mértékben).
• Jelenleg 60-70 ezer egyén keresi fel
a gyûjtõhelyeket, ezeken 650-700 t hulladékot gyûjtenek be évente. 14 hulladékudvar van jelenleg a fõvárosban, 2008-ra
44-50 ilyen helyet terveznek.
• 2003-ban 100 gyûjtõszigettel indultak, 2004 decemberében 250, 2005 októ-

berére további 250 létesült, így ma 600
gyûjtõsziget és három belvárosi gyûjtõpont mûködik.
• A gyûjtõszigeteken 500-800 t hulladékot gyûjtenek be havonta; 2006 márciusában ez a mennyiség 1389 t volt (ebbõl
750 t papír, 29,2 t fémdoboz, 207,6 t mûanyagpalack volt – ez utóbbiból 16 kg
1 m3 tömege). Erre az évre 14-15 kt begyûjtött anyagot prognosztizálnak. A
nemkívánatos szennyezés 10% alatti. A
pezsgõsüveg betétdíjának megszûnte következtében 2006 januárjában 292 t színes üveget vittek a szigetekre.
• 2007-re további 100 sziget létesítését tervezik; 2009-re 1100 sziget lesz a fõvárosban. A szigetek ürítését 19 célgéppel
végzik. A mûanyag konténereit minden
nap üríteni kell (6 nap). A szelektív gyûjtés költsége jelenleg 65 Ft/kg, az éves

költség 1 Mrd Ft. Eddig 209 konténert
gyújtottak fel, a kár 16 M Ft volt.
Budapesten jelenleg 750-800 kt hulladékot gyûjtenek és ártalmatlanítanak, ebbõl 420 kt-t égetnek el a rekonstruált égetõmûben.
Annak ellenére, hogy a szelektív hulladékgyûjtésbõl kizárólag a fémdobozok
(ital, konzerv, kutyaeledel) jelentenek újrahasznosítható alapanyagot a hazai fémhulladék-feldolgozó ipar számára, mégis
nagy jelentõséget kell tulajdonítani ennek a környezetvédelmi projektnek,
amelynek sikere eddig messze felülmúlta
a várakozásokat, jóslatokat.
A témát megvitatva a jelenlévõk a továbbiakban egyéb aktuális kérdéseket tárgyaltak.

MÛSZAKI-GAZDASÁGI HÍREK

Hírek a primer alumínium világából
Az Alcoa elnöke szerint a globális alumínium-igény az elkövetkezõ 15 évben megkétszerezõdik, így a mûködõ kohók mellett további 80 új termelõre lesz szükség.
A fémpiacon idén és még jövõre is hiány
lesz. Kína feldolgozott termékei exportjának bõvülése várható, de nem várható,
hogy a nyers alumínium tuskók kínai exportja felborítaná a világpiacot. Az Alcoa
fõképpen Brazíliában jelentõs kohászati
bõvítésekben vesz részt.
+
Ettõl függetlenül vannak kohók, ahol
csökkentik a termelést.
A Rio Tinto-hoz tartozó Comalco cég
10%-kal visszafogta termelését a 330
kt/év-es Tiwai Point kohóban, mert az ÚjZéland déli részén lévõ, a kohót energiával ellátó vízi erõmûnél a tározó tavakban
jelentõsen csökkent a vízszint. Az elmúlt
hat nagyon száraz hónap után az elõrejelzések az elkövetkezõ idõszakra is csapadékhiányt jósolnak.
+
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Az Alcoa egy 341 kt/év-es alumíniumkohó
telepítését tervezi Trinidad délnyugati régiójában, amelyhez anódüzem és öntöde
is kapcsolódik. Az energiaellátást egy
földgázzal mûködõ erõmû biztosítaná. A
teljes beruházási költséget 1,5 Mrd USDra becsülik. A projekt elkezdéséhez szükséges egy környezeti hatástanulmány elfogadtatása is a kormányzattal. Ehhez beadták az engedély kérelmet az illetékes
hatósághoz. Az engedély tisztázza azokat
a feltételeket, amelyeknek a kohó mûködése meg kell hogy feleljen. A kohó
egyébként 750-800 ember számára biztosít majd munkát (a kiépítés során pedig
1500 fõ foglalkoztatására kerülhet sor).
+
Az amerikai Alumínium Szövetség szerint
a világ jármûgyártásában az alumínium
anyagok felhasználása az acél mögött a
második helyre került (megelõzve ezzel
például a korábban ezt a helyet elfoglaló
öntöttvas anyagfajtát). Elemzõk szerint
az alumínium elterjedése az autóiparban
tovább szélesedik, mivel a jármûgyártók

felismerték az általa kínált elõnyöket az
üzemanyag takarékosságban, a biztonságban és a környezetvédelemben.
+
A MAL Zrt. közgyûlése 2006. május 29-én
saját kérésére cégvezetõi megbízása alól visszahívta, és a
Társaság cégvezetõjévé
választotta meg 2006. június 1-tõl 2008.
szeptember 30-ig terjedõ határozott idõre.
+
Szervezeti változás a MAL csoportnál
A társaság 2005. június 18-i hatállyal a
költséghatékonyság további javítása érdekében jelentõs átszervezést hajtott
végre a MAL csoporton belül: önállóan bányászati jogot szerzett, és átveszi a többségi tulajdonában álló Bakonyi Bauxitbánya Kft.-tõl a mélymûvelésû bauxittermelést, ill. megvásárolta a Halimba- Délnyugat és bérli a Bakonyoszlop I. mélymûvelésû bányákat. A MAL csoporton belül az
éves bauxittermelési és rekultivációs feladatok összességében teljesülnek, nem
sérülnek a korábbi privatizációs vállalások
sem.
+
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Kerámia szemcsékkel erõsített fémmátrixú kompozitok egyre szélesebb teret
nyernek az ipari gyakorlatban. Jó mûszaki
tulajdonságokkal rendelkezõ kompozitok
abban az esetben nyerhetõek, ha a mátrixot adó fémben a szemcsék homogén eloszlásúak, valamint a fém/kerámia határfelületi tulajdonságai megfelelõek.
Az öntészeti kompozitok elõállításának
egyik kritikus pontja az erõsítõfázis fémolvadékba juttatása. A részecske teljes elmerüléséhez az olvadékban tökéletes nedvesítés szükséges [1-6]. Amennyiben a fémolvadék az erõsítõfázist nem nedvesíti tökéletesen, a kompozitot hosszabb ideig
tartó keveréssel tudják csak elõállítani [7].
Az erõsítõszemcsék koagulációjának kiváltó oka ugyancsak a nedvesítésre vezethetõ vissza, azaz minél kevésbé nedvesíti a
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fémolvadék a kerámia felületét, annál nagyobb valószínûséggel tapadnak össze az
egymással kapcsolatba kerülõ kerámia részecskék [1]. E kedvezõtlen folyamat elkerülése, azaz az erõsítõfázis homogén eloszlása a fémolvadékban, abban az esetben
valósulhat meg, ha minél jobban nedvesítõ
kerámia–fémolvadék párt választunk.
Azonban a kompozitgyártáshoz napjainkban használt legtöbb fém, így például
az alumínium is, nem tesznek eleget ennek a feltételnek. A kerámia szemcséket
az alumíniumolvadék ugyanis általában
nem nedvesíti [8-11]. Ezért, hogy kedvezõ tulajdonságú kompozitot állíthassunk
elõ, szükséges az erõsítõfázis felületének
módosítása. Ennek egyik lehetõsége, ha a
kerámia szemcsék felületén vékony fémbevonatot állítunk elõ [12-14], vagy az

alumíniumolvadék felületén képzõdött
oxidréteget feloldjuk, például K2ZrF6-só
alkalmazásával [15-16]. Az említett fémbevonat elõállítására az egyik legalkalmasabb közeg a sóolvadék, amely lehetõvé
teszi a kerámia szemcsék alumíniumolvadékba juttatását [17]. Az utóbbi években
e témával kapcsolatban csak néhány cikk
jelent meg [18-24].
Munkánk során a „klasszikus” NaCl-KClK2TiF6-sóolvadékot alkalmaztuk, amelybe
titán anódos oldásával Ti2+ és Ti3+ ionokat
juttattunk. Ezek diszproporcionálódva, heterogén csíraképzõdéssel bevonatot alakíthatnak ki a kerámia szemcsék felületén. Ez
az elmélet orosz kutatók 40 évvel ezelõtti
megfigyelésén alapszik [25-27].
Jelen dolgozatunk célja, vizsgálni a kémiai reakciókat a titántartalmú sóolvadék
és a SiC valamint az Al2O3 között.

Kutatásaink során NaCl-KCl-K2TiF6 sókeverék és Al2O3 lapka valamint SiC-szemcsék
kémiai
reakcióját
vizsgáltuk.
A
10,2×10,2×1,2 mm méretû alumíniumoxid-lapkát molibdéndrót segítségével engedtük a sóolvadékba. A kísérlethez 7 illetve 70 µm átlagos átmérõjû SiC-szemcséket
használtunk, melyeket a sóolvadékra szórva juttattunk a rendszerbe. Kísérleteinket
700°C-on, 2 órán keresztül végeztük, szénüveg tégelyben, argon atmoszféra alatt.
Anódként titán fémet (10 g), katódként
acéllemezt alkalmaztunk. A kerámiák behelyezése a sóolvadékba egy órával a munkahõmérséklet elérése után történt.

Az elektrokémiai eljárás során a következõ kémiai reakciók végbemenetelét lehet
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1. táblázat. A nedvesítési szög értéke különbözõ Cu/oxidkerámia rendszerben [29]
Olvadék/kerámia
Cu/Al2O3
Cu/Ti2O3
Cu/TiO1,14
Cu/TiO0,86

Hõmérséklet, °C
1150
1150
1150
1150

valószínûsíteni az anódon, illetve a katódon:
Az anódon:
Ti - 2e– = Ti2+
(1)
A katódon:
Ti4+ + 2e– = Ti2+
(2)
Szilárd felületen, heterogén csíraképzõdéssel:
2 Ti2+ = Ti + Ti4+
(3)
A (3) egyenlet szerint a Ti2+-ionok diszproporcionálódásával a kerámia felületén
fém Ti jön létre, mely a szilícium-karbiddal
kémiai reakcióba lép:
2 Ti +SiC = TiSi + TiC
ÜrG1000K= - 237,31 kJ [28]

(4)

Ti +SiC = Si + TiC
ÜrG1000K= - 107,87 kJ [28]

(5)

A (4-5) egyenleteknek megfelelõen a
SiC kerámia felületén TiC- valamint TiSibevonat alakulhat ki. A keletkezõ, fémes
jellegû TiC-ot a fémolvadékok, például az
alumíniumolvadék jól nedvesíti, ebben az
esetben a nedvesítési szög: O = 20° [29].
A K2TiF6 -tartalmú sóolvadék és az Al2O3
között a következõ egyenlet szerinti cserereakciók végbemenetelét feltételezzük:

2. táblázat. Az F800B-s SiC-minta röntgendiffrakciós vizsgálatának eredményei

Nedvesítési szög, °
148
113
82
72

Név
Szilícium-karbid
Nátrium-titán-fluorid
Titán- szilicid

Ha a (6) egyenlet szerinti reakció végbemegy, akkor valószínûsíthetõ a következõ
reakciók lejátszódása:
Ti + 3 TiO2 = 2 Ti2O3
ÜrG973K= - 194,5 kJ [28]

(7)

Ti + Ti2O3 = 3 TiO
ÜrG973K= - 98,0 kJ [28]

(8)

A korundlapka felületén a (6-8) reakcióknak megfelelõen titán-oxid bevonat
alakulhat ki. A fémolvadékok a keletkezõ
titán-oxidokat nedvesítik. A nedvesítési
szög csökenésére példa az
,
mely a rézolvadék oxidkerámiákon mért
nedvesítési szögeinek értékét mutatja. A
táblázat alapján megállapítható, hogy ebben az esetben is, ahogy növekszik a kerámia fémes jellege, úgy nõ a nedvesítés,
azaz csökken a nedvesítési szög.
Eredmények és kiértékelésük

H

2 Al2O3 + 3 TiF4 = 4 AlF3 + 3 TiO2
ÜrG973k= - 502 kJ [28]

(6)

A
összefoglalt röntgendiffrakciós vizsgálatok eredményei szerint
a kísérlet során keletkezett Ti5Si4 vegyület, amely a SiC-szemcsék felületén nem
alkot összefüggõ bevonatot, mint ahogy
az az
is látható.

Képlet
SiC
Na5Ti3F14
Ti5Si4

* Az R röntgendiffrakciós paraméter, mely az
adatbázistól való eltérést mutatja. Tökéletes
egyezés esetén R=1

A
összefoglalt röntgendiffrakciós vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a korunddal
végzett kísérletek során, Al-Ti intermetalloid valamint cserereakcióban TiO2 keletkezett, és a kerámia felületén összefüggõ
bevonatot alakítanak ki
.
Összefoglalás
Kísérleteink során kompozitok fejlesztése
céljából SiC- és Al2O3- szemcsék felületkezelésével foglalkoztunk, sóolvadékos közegben.
A SiC-szemcsékkel végzett kísérletek
során a röntgendiffrakciós vizsgálatok
eredményei szerint Ti5Si4 intermetalloid
keletkezett, amely alkalmas ugyan a
SiC/alumíniumolvadék nedvesítés javítására, viszont ez a vegyület a szemcsék felületén nem tapadt meg, aminek oka feltételezésünk szerint a Ti-Si vegyületek kristályrácsa és a SiC rácsának inkoherenciája.
Al2O3-dal végzett kísérletek eredményeként TiO2-bevonat alakult ki az 5 és a
20 tömeg-% K2TiF6-tartalmú sóolvadékban
kezelt lapka felületén, mely bizonyítja a

1. ábra. Az 5 tömeg-% K2TiF6– tartalmú sóolvadékrendszerben Ti anódos oldása mellett kezelt SiC-szemcse felületének SEM felvétele
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R*
1,000
1,295
1,306

2. ábra. Az 5 tömeg-% K2TiF6-tartalmú sóolvadékban Ti anódos oldásával kezelt SiC-minta (szemcseméret: 7 µm) SEM-felvétele és EDS-spektruma

3

2

1

3. ábra. Az 5 tömeg-% K2TiF6 -tartalmú sóolvadék rendszerben Ti anódos oldása mellett kezelt Al2O3 SEM felvétele (N= 265x) és a 3. pont EDS spektruma

4. ábra. A 10 tömeg-% K2TiF6 tartalmú sóolvadék rendszerben Ti anódos oldása mellett kezelt Al2O3 SEM felvétele (N= 500x) és EDS spektruma

cserereakció lejátszódását az alumíniumoxid és a titántartalmú sóolvadék között (6).
A 20 tömeg-% K2TiF6– tartalmú sóolva-

dékban kezelt Al2O3 felületén Al2Ti, a 10
tömeg-% K2TiF6-tartalmú olvadékban kezelt
lapka felületén pedig Al5Ti3 vegyületet azo-

nosítottunk, amelyek a nedvesítést javítják
az alumíniumolvadék/alumínium-oxid között.
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5. ábra. A 20 tömeg-% K2TiF6-tartalmú sóolvadékrendszerben Ti anódos oldása mellett kezelt Al2O3 SEM-felvétele és EDS-spektruma
3. táblázat. A NaCl-KCl-K2TiF6– rendszerben titán elektrokémiai oldása mellett kezelt lapkák röntgendiffrakciós vizsgálatának eredményei az R szám függvényében
Megnevezés
Korund
Rutil TiO2
Brookit TiO2
Anatáz TiO2
TiO
Al5Ti3
Al2Ti

R; 5 tömeg-% K2TiF 6tartalmú só esetén
1,008
–
1,966
1,279
1,793
–
–
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EGYETEMI HÍREK
„Tudományos Diákköri Konferencia 2005”
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara 2005. november 11-én tartotta Tudományos Diákköri
Konferenciáját. A 110 hallgatói elõadás 14 szekcióba sorolva hangzott el. Az Anyagtudomány Szekcióban 7 elõadást hallgathattak
meg az érdeklõdõk. Lapunk törekszik arra, hogy rovatunkban a díjnyertes pályamûveket megismertesse olvasóival.
A dolgozatok szerzõi és témája:
• Bernáth Andrea, Orbulov Imre Norbert: Könnyített szerkezeti anyagok; I. díj, konzulens: Németh Árpád
• Magyar Balázs: Alumíniumalapú, kerámiaerõsítésû kompozitok fejlesztése lövedékvédõ eszközökhöz; I. díj, konzulens: Németh
Árpád
• Buza Zsuzsanna Virág: Versenyjármûvek biztonsági elemeinek anyagválasztása; II. díj, konzulens: Dobránszky János
• Bernáth Andrea, Orbulov Imre Norbert: Propán-bután tároló gázpalackok vizsgálata; II. díj, konzulens: Dobránszky János
• Buzás Balázs: Az autóiparban használt acéllemezek termikus egyengetésének modellezése; III. díj, konzulens: Palotás Béla
• Németh Gábor: Nagy teljesítményû magnetostrikciós ultrahang-generátor; konzulens: Mészáros István
• Szalva Péter: Nanoszerkezetû anyagok mechanikai anyagvizsgálata; konzulens: Krállics György
A BME Gépészmérnöki Kar 2005. évi TDK-konferencia díjnyertes elõadásainak kivonata, 1. rész

BUZA ZSUZSANNA VIRÁG: Versenyjármûvek biztonsági elemeinek anyagválasztása
Egy Forma-1-es autó biztonsági felszerelése ma már mindenre kiterjed. A közvetlen
biztonsági elemeket tekintve a versenyzõk
védelmi felszerelése összetett: olyan
anyagokat és kialakításokat használnak,
amelyek akár 840 °C-os környezetben is
védelmet biztosítanak. Kezdetben a pilóták utcai ruhában versenyeztek. 1979-ben
öltöttek elõször tûzálló ruhát. Ma már a ruházat nem csak a lángoktól, hanem a maró
gázoktól és savaktól is véd. Minden versenyzõre külön, a legmodernebb 3D-s tervezõprogramokkal „szabják” a ruházatot.
Ebben az esetben különös figyelmet kap az
ergonómia, a tökéletes illeszkedés, a jó
szellõzés és a kényelmes viselet.
Az overall három tûzálló rétegbõl áll, és
tömege 1,9 kg. A legbelsõ réteg nincs bevarrva, hogy biztosítsák ezzel is a teljes
komfortot, hiszen a varrások egy-egy futam alatt kidörzsölhetik a pilóta bõrét. Egy
komplett öltözék, mielõtt „bevetésre” kerül, szigorú teszteken megy keresztül. 15
alkalommal elvégzett mosás és kémiai
tisztítás mellett egy tûzpróbán is át kell
esnie a ruházatnak: 10 másodpercen keresztül 840°C-os hõmérsékletnek kell ellenállnia. Az overall bevált anyaga a
nomex lett, amely egy meta-aramid. Maga
az aramidszál aranysárga színû, szerves
anyag, aromás poliamid. Lángok hatására
nem olvad, önkioltó, nincs utóizzása. A
szenesedés is csak 400 °C felett kezdõdik.
A szövött nomexszál légpárnás hatást fejt
ki, ami még jobban növeli a tûzálló képes-

ségét. Az öltözék legfontosabb kiegészítõje, a bukósisak, csak 1952-tõl vált kötelezõvé. Egy utcai sisak 3 rétegbõl áll, az autósportban viszont 17 rétegû. Szénszálat
alkalmaznak a keménység növelésére, tûzálló aramid és polietilén teszi a tûz számára áthatolhatatlanná a sisakot, de használnak még alumíniumot, magnéziumot,
titáncsavarokat és mûgyantákat. A belsõ
kiképzéshez polisztirén habot használnak,
melyet bevonnak még egy nomexréteggel is.
Ezek a fejvédõk már szuperkönnyûek,
tömegük alig éri el az 1,25 kg-ot, és mégis
a fizikai hatásokkal szemben bámulatos az
ellenálló képességük.
A vezetõ számára az autó legfontosabb
védelmi eleme a pilótafülke, melyet úgy
alakítottak ki, hogy az ütközés során a lehetõ legtöbb energiát nyelje el. A „cockpit”
szénszál-erõsítésû biztonsági cella. A szénszálas anyag kétszer olyan kemény, mint az
acél és körülbelül ötször könnyebb annál,
ami azért lényeges, mert a Forma-1-ben
minden egyes gramm számít. A szénszálakból méhsejtszerkezetet építenek, és a rétegek közé alumíniumot tesznek, hogy merevebb szerkezetet hozzanak létre.
A féktárcsákhoz ma már CFC-t, azaz
szén-szén kompozitot használnak. Az „új”
anyag optimális üzemi hõmérséklete 650
oC körül van. 400 oC alatt nem ideális a fékhatás, viszont ha az 1000 °C-t meghaladja,
igen gyorsan kopik a kompozit. Az oxidációt a C-SiC kompozit alkalmazása csökkenti.
A SiC szálerõsítéses anyag oxidációjakor

ugyanis SiO2 keletkezik, melynek üvegesedése fékezi a további égés folyamatát.
A Forma-1 versenyben nagy hangsúlyt
fektettek a gumik fejlesztésére, tökéletesítésére. A gyorsítás, fékezés és rázkódás a
kerekekre jellemzõen radiális és tangenciális terhelést jelent, de a nagy sebességgel
bevett kanyarok esetén az oldalirányú terhelés is jelentõs. Mindezek miatt a gumiknak többrétegûnek kell lenniük. A gumiabroncsnak több mint 20%-a nem gumi, hanem a mechanikai terhelés elviselését lehetõvé tevõ erõsítõanyag: fém és szerves
anyagból készült szálak, illetve az ezekbõl
készült szövetek.Ha a legújabb high-tech
anyagokra és legújabb technikákra vagyunk kíváncsiak, elegendõ megnéznünk
egy Forma-1-es futamot és kicsit a kuliszszák mögé pillantani, hiszen a világ legkorszerûbb sportága a száguldó cirkusz.

Forma-1-es gumiabroncs szerkezete
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BERNÁTH ANDREA – ORBULOV IMRE: Könnyített szerkezeti anyagok
Könnyített szerkezeti anyagoknak nevezhetjük azokat az anyagokat, amelyeket
olyan céllal hoznak létre, hogy a belõlük készített, azonos (esetleg növelt) terhelhetõségû szerkezet kisebb tömegû legyen. A
könnyített fémes szerkezeti anyagok két fõ
csoportra oszthatók. Az egyik csoportba soroljuk a klasszikus értelemben vett fémmátrixú kompozitokat vagy társított anyagokat.
A másik csoportba tartoznak azok az anyagok, amelyek létrehozásánál csak a tömegcsökkentés vagy más különleges követelmény teljesítése fontos: ezek a fémhabok.
A fémhabok elsõdleges alkalmazási területe a szendvicsszerkezetek. Energiaelnyelési képességüket használják a robbanások impulzusának csökkentésére, tûzvédelmi célra pedig a lángfogó képességüket.
A kísérleteinkben mátrixanyagként jól
önthetõ alumíniumötvözetet használtunk.
A nyíltcellás fémhabok kioldódó töltõanyagaként egyszerû, a hétköznapi életben használt ipari sót alkalmaztunk. A
zártcellás fémhabok töltõanyaga apró, kerámia alapanyagú üreges gömböcskék,
gömbhéjak voltak. Végezetül a szénszálerõsítésû kompozitok szálanyagát a Thornel cég P25-4K jelû anyaga adta.

A fémhabmintákat kisnyomású (~5 bar)
infiltrálással hoztuk létre. A cél a sûrûség
csökkentésével kapott anyagok vizsgálata
volt. A nyíltcellás fémhabok sûrûsége 1000
kg/m3 alatti, vagyis a víznél kisebb, a zártcellásoké ~1300 kg/m3, amely az alapanyag sziluminénak kb. a fele. A szálerõsítéses kompozitok elõállítására az elõzõ eljárásokkal rokon közepes nyomású (~70
bar) infiltrálás módszerét alkalmaztuk. Ezzel a módszerrel a hazánkban egyedülálló,
kb. 60 térfogat-% száltartalmú szénszálerõsítéses kompozitot állítottunk elõ.
A mikroszkópos vizsgálat feltárta, hogy
a zártcellás töltõanyagaként használt
gömbök között vannak olyan gömbhéjak
is, amelyek sérültek, és az alumínium megtöltötte õket. Megfigyelhetõ a nagy térkitöltés (a mérések szerint átlagosan 61%).
A szilumin tökéletesen körülöleli az erõsítõ részecskét, és nem alkot a felületen
vastag, káros átmeneti réteget.
A zömítõvizsgálat azért lényeges, mert a
hab jellegû anyagoknak a mechanikai energiaelnyelõ képességét ezzel a módszerrel
tudjuk leginkább vizsgálni. A felhasználási
területeken is ez az egyik leggyakrabban
fellépõ igénybevételi forma. A nyílt- és a

zártcellás fémhabok vizsgálatainak során a
fémhabokra jellemzõ platós erõ-elmozdulás diagram alakult ki, amelyek alatti terület
az elnyelt energiával arányos. A mérések
eredményeibõl kitûnik, hogy mindhárom
anyagtípus nagyságrendileg ugyanazt a fajlagos energiát tudja elnyelni.
További terveink között szerepel a három anyagcsoport viselkedésének teljes
feltárása (fárasztóvizsgálat stb.) Egyik legfontosabb célunknak tartjuk a szilumin és
az erõsítõanyagok (kerámia gömbhéj, illetve szénszál) közötti átmeneti réteg mibenlétének megismerését. Az anyagok tulajdo n s á g a i nak teljes
körû megismerése után
szeretnénk
minél több
alkalmazási
lehetõséget
felderíteni,
mindhárom
a ny agc s oport számára.
Nyíltcellás fémhab

MAGYAR BALÁZS: Kerámiaszemcse-erõsítésû, alumíniumalapú kompozitok
A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszékén három éve foglalkozom mûszaki kerámiák vizsgálatával, kompozitok elõállításával. Kezdetben egy kerámia alapanyagú
lövedékálló mellény vizsgálataiba kapcsolódtam be. A vizsgálatok és a szakirodalmi
adatok alapján jutottunk arra az elgondolásra, hogy új anyagtársítások alkalmazásával az eddigieknél hatékonyabb védõmellény alapanyagát tudnánk megalkotni. Ezen
erõfeszítéseinket segítette az ATT keretein
belül létrehozott kompozitlaboratórium és
az e köré szervezõdõ kutatócsoport.
A kísérletekben a mátrix anyagául
12,8% Si-tartalmú alumíniumötvözetet
(szilumint) választottunk. Ezt elsõsorban
kis sûrûsége és kis olvadáspontja indokolta. A jó önthetõség a gyártástechnológiai
szempontok miatt volt elõnyös, sajnos
ezért le kellett mondanunk az igazán nagy
alakváltozó képességrõl. Az erõsítõszemcsék anyaga a kísérleteink során Al2O3 és
SiC volt. Szemcsenagyságuk 1,6 illetve 1,3
mm. A kompozit elõállításakor tehát két eltérõ minõségû anyag között kell tartós
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kapcsolatot létrehozni. Ez a mi esetünkben
úgy történik, hogy az erõsítõszemcsékbõl
felépülõ üreges vázat kiöntjük sziluminnal,
majd a megszilárdulásig nyomás alatt tartjuk a rendszert.
A jó minõségû kötés kialakításához fontos, hogy minél hosszabb ideig biztosítsuk
a nagynyomású folyékony fém jelenlétét.
Így az be tud diffundálni a kerámiaszemcsékben eleve jelen lévõ repedésekbe, kitûnõ adhéziós kapcsolatot létrehozva. A mátrix és az erõsítõszemcsék közötti kapcsolatot javítja az is, hogy a megszilárduló fém
rázsugorodik a szemcsékre. Anyagaink elõállításakor 5 bar nyomást alkalmaztunk.
Az elkészített darabokon mikroszkópi,
penetrációs és zömítõvizsgálatokat végeztünk. Mértük továbbá az elõállított
anyag keménységét is. Elvégeztem a sûrûség és a térkitöltés meghatározását is. A
vizsgálatok alapján elmondható, hogy sikerült a két anyag együttdolgozását megvalósítani, az amúgy rideg viselkedésû kerámia szívósságát növelni, a lágy mátrixot
pedig megerõsíteni. Mindezen tulajdon-
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ságokat a korábban használt anyagokhoz
képest kisebb sûrûséggel tudjuk megvalósítani!
Az eddigi eredmények biztatók, sikerrel állítottunk elõ részecskeerõsítésû
kompozitokat. Azonban még nagyon sok
kísérletre van szükség ahhoz, hogy e társított anyagokról biztonsággal kijelenthetõ legyen, hogy alkalmasak arra, hogy
életvédelmi eszközök készítésénél felhasználják õket. Külön nehezíti munkánkat, hogy a hagyományos anyagvizsgálati
módszerek és jellemzõk csak orientálni
tudnak a lövedékállóságot illetõen, az
igazi viselkedést csak valóságos körülmények között határozhatjuk meg.
Kísérleteinket továbbfolytatjuk, jelenleg más összetételû, mátrixanyagokat és
nagyobb méretû erõsítõelemeket is kipróbálunk. A továbbiakban ezen elemek és
kerámia valamint polimer anyagok célszerû kombinációját egybeépítve valódi lövésnek is alávetjük ezeket az összetett
anyagokat.

:

5
Ez a nap, 1956. október 26-a is úgy kezdõdött, mint elõtte öt éven át minden magyaróvári munkanapom. Már majdnem világos volt, amikor a gyárba indulva elmentem a határõrlaktanya elõtt. Egyetlen
változást figyeltem meg: a laktanya kapuja elõtt és az épület utcafrontján
lövészkutak és gépfegyverállások voltak
kiásva. Úgy látszik, hogy a budapesti események hatására itt is készültséget rendeltek el. De az állások üresek voltak és a
kapuõr unottan állt a szokásos helyén.
A gyárban a mûszakváltás csak annyiban különbözött a megszokottól, hogy a
nagy energiafogyasztók, az elektrokemencék, a kikeverõk, a bauxitmalom áramszûke miatt nem üzemeltek. Csak a kis fogyasztók dolgoztak váltott üzemben. A
munkatársak takarítottak és TMK munkákat
végeztek. Nem szabad, hogy a tétlenség
rossz gondolatokra vezesse az embereket.
Nyolc óra után
igazgató
váratlanul megbeszélésre hívta össze a
termelõ és kiszolgáló üzemrészek vezetõit
és az adminisztráció fõnökeit. A városi
pártbizottság utasítására szimpátiatüntetésre kell gyülekeznünk a városi pártiroda
elé. Hosszas vitával sikerült meggyõzni az
igazgatót és a párttitkárt, hogy gyárunk
három mûszakos üzem lévén legfeljebb kis
küldöttséggel vehet részt a tüntetésen.
Hat mûkorundos munkatársamnak a
lelkére kötöttem, hogy maradjanak hátul
a menetben, és ha balhé kezdõdne (verekedéstõl tartottam) azonnal lépjenek le. A
delegáció elment, az üzemben meg folyt a
takarítás, karbantartás. A budapesti rádióból furcsa hírek jöttek. Mosonmagyaróvárott csend volt. Vihar elõtti csend.
Már dél felé járt az idõ, amikor
mûvezetõvel hazafias lelkesedéssel a korundüzem lapos tetején próbáltuk
felerõsíteni a magyar zászlót a villámhárítóra. Egyszer csak egyes és sorozatlövések
és golyósüvítés zaja hallatszott. Mi kb.
800 méterre voltunk a laktanyától (ahol,
mint késõbb megtudtuk, leadták a sortüzet), de pillanatokon belül lenn voltunk az

üzemcsarnok földszintjén. Találgattuk,
vajon ki és miért lõtt.
Hamarosan megtudtuk. Megjelentek a
tüntetésben résztvevõ elsõ dolgozók.
Kapkodva mesélték el, hogy mi történt.
Ahányan voltak, annyiféle módon számoltak be. A fegyvertelen tömegre zúdított,
szörnyû sortüzet, a tömeg közé dobott kézigránátokat emlegettek. Késõbb a hatóság arra hivatkozott, hogy a tömegbõl lõttek a katonákra. A laktanya elé érkezõ tömegbe lövetett egy tiszt (amint késõbb kisült,
százados laktanyaparancsnok), miután kezet fogott az elsõ sorban
lévõ egyik tüntetõvel. A sortüzet követõen
(vagy alatta) valóban kézigránátokat dobtak a tömegbe a laktanya emeleti ablakaiból. A mészárlás után nem engedték a
helyszínre a mentõket, csak akkor, amikor
az egyik mentõautóval a laktanyaparancsnok már elszelelt (õ Oroszváron kért menedékjogot a cseh határõröktõl).
Akinek barátja, ismerõse volt a parancsra kivezényelt tüntetõk között, rohant a laktanyához, majd a kórházba,
hogy megkeresse hozzátartozóját. A Motim személyzeti vezetõje úgy értesült,
hogy öccsét is meglõtték. Elvett egy géppisztolyt az iparõröktõl és azzal fenyegetõzött, hogy mindenkit megöl. Szerencsére a hír nem volt igaz. De volt bõven más
áldozat. Valaki látta, amikor
,
korundüzemi mûvezetõ a halottak között
megtalálta feleségét, akivel reggel hatkor
még együtt kezdte a mûszakot.
Nem tudtunk semmit
szállításvezetõrõl. (Késõbb jött híre, hogy
tüdõlövéssel fekszik a kórház sebészetén.
Amikor hónapok után visszajött, a személyzetis azt mondta neki, nem tudom,
mihez kezdjünk magával.)
Ezután már gyorsan zajlottak az események. Megjöttek az elsõ hírek halottakról, sebesültekrõl. A kórház udvarán sorba
fektették az áldozatokat. Utána a gyárban
félelmetes nyugalom lett úrrá. Igyekeztünk megnyugtatni a munkásokat. Nehéz
volt, hiszen az eseményeket nem lehetett

meg nem történtté tenni. Különben sem
tudta ekkor senki, hogyan zajlottak le az
események.
Az események után érdekes módon kívülrõl sok dolgozó – köztük üzemi, politikai vezetõk – jött a gyárba, mert a városban uralkodó lincshangulattal ellentétben
a gyárban fegyelem és dermedt csend volt.
A gyár legfelsõ vezetése távol volt. A
fõmérnök, fõenergetikus már nem voltak
Mosonmagyaróvárott. A forradalmi események hírére már korábban elutaztak
családjukhoz Budapestre, Almásfüzitõre.
Az üzemben sikerült megtartani a rendet,
és mindenféle zavartól mentesen teltek az
órák, napok. A legtöbb dolgozó megértette, hogy rendkívüli idõket csak rendkívüli
fegyelemmel lehet átvészelni. Néhány
nagyhangú fickót sikerült lecsendesíteni
(késõbb õk voltak a párt újraszervezésének élharcosai).
Kissé humoros volt, amikor az egyik malomüzemi csoportvezetõ felakasztásomat
javasolta. Mikor odamentem hozzá, már
nem volt olyan hangos. (Egyébként jó
munkás volt és késõbb is jól kijöttünk egymással. Ezt a fenyegetést akkor sem vettem
komolyan és most közlöm elõször másokkal, a szem- és fültanuk már nem élnek.)
A sortûznek 100-130 halottja és sok
sebesültje és rokkantja maradt. A tömeg
négy határõrtisztet meglincselt, és a
„konszolidáció” során a rendszer vérbírósága számos halálos ítéletet hozott. Egy
áldozat is sok lett volna, de ennyi ártatlan
halott, rokkant és sérült után valóban
nem lehet elfelejteni az október 26- i ipartelepi vérengzést.
A sortüzet elrendelõ Dudás százados
pozsonyi bujkálása után hazatért. Igazi
büntetést nem kapott. Sok év után meghozott, felfüggesztett büntetése ellenére
bántatlanul élt haláláig, sõt az eseményeket követõen még elõ is léptették.
A sortûz halottainak teljes száma ma
sem ismert (több halottat vidéken temettek el és nem volt ajánlatos dicsekedni
halálukkal), és a sérültek egy része is

5

igyekezett eltitkolni sebesülését.
A Motim halottainak és sérültjeinek
emlékérõl csak általában esik szó. A meglincselt tiszteknek emlékmûvet állítottak,
az áldozatok emlékét csak a csendes emlékezés õrzi.
A Motimban is megalakult a munkástanács.
Tevékenységünkben a cél a békesség, a
rend és a berendezések épségének megõrzése volt. Eleget tettünk a vállalati párttitkár azon kérésének, hogy visszamehessen
eredeti munkahelyére, a gépmûhelybe.
Soha semmi bajunk nem volt vele. Jóindulatú ember volt. Persze késõbb ismét párttitkár lett, de most már városi szinten.
A gyárnak élni kellett. Pénz hiányában
foglalkoztunk a gondolattal, hogy közvetlenül szállítunk timföldet Ausztriába. Erre
nem került sor. Mi voltunk túl lassúak,
vagy az események zajlottak túl gyorsan.
Most már mindegy. Erre az ügyre egyébként
úgy emlékezett, hogy
személyesen jött Móvárra, és beszélte le a
vállalat vezetõségét a közvetlen exportról.
Én másképpen emlékszem, mert azokban a
napokban Budapestrõl senki sem jött
Móvárra. Vezetõség pedig nem volt. De
mégis volt egy vendégünk.
jött
a gyárba. Látogatása ürügyére már nem
emlékszem, de tény, hogy a Motimból nagyot lépett és az országhatáron túl kötött ki.
Persze voltak, akik azonnal meglovagolták a forradalmat.
vörösüzemi

mûvezetõ egy parancsnoki jeepen gördült
be a gyárba és a diszpécseriroda elõtt „Polgártársak” megszólítással beszédbe kezdett. Utoljára a német, olasz és szovjet vezetõket láttam ilyen harciasan támaszkodni a nyitott jármû szélvédõjére. A beszédnek nem volt hatása. Nagy polgártárs elhajtatott és a „konszolidáció” kezdetével õ
alakította meg a gyárban újból a pártot.
Másik érdekes esemény volt a szovjet
hadsereggel kialakult kapcsolatunk. A
gyár elé egy szovjet tank gördült. Szerencsétlenségére a régi vörösiszaphányót találta legalkalmasabb lõállásának. Öröm
volt nézni, ahogyan egyre jobban fúrja be
magát az iszapba. Másnap két újabb tankkal sikerült csak kivonszolni a saját maga
ásta gödörbõl.
Egy másik napon orosz parancsnoki kocsin egy tiszt (talán százados) érkezett
tolmáccsal a gyárba, hogy tárgyaljon a
munkástanáccsal. Miután megnyugtattuk,
hogy nálunk béke van, és dolgozni szeretnénk, lekezelt a munkástanács jelen lévõ
tagjaival és távozott.
A konszolidáció erõsödésével a pufajkások is azonnal bátrak lettek és kezdték
az emberek begyûjtését.
energetikus kollegánkat akarták elvinni. Õ
bölcsen lázas betegséget színlelt. Felesége pedig (a hírek szerint) átment
fõmérnök orosz feleségéhez, Annához, hogy segítségét kérje. Tudomásom
szerint Anna bement a városparancsnokhoz, Kiss Károlyt nem bántották. Szerin-

tem Juhászné és/vagy Juhász Ádám érdeme, hogy kimaradtunk a begyûjtésbõl.
A sortûzben motimosok is haltak meg.
és
Haláláig nyomorék maradt
Sérülést szenvedett
és
A sérültek közül sem tudunk mindenkirõl.
Négy határõrtisztet a feldühödött tömeg lincselt meg.
Ennyi volt a „sajnálatos események”
történése a Motimban.
Utána még sok legenda keringett, de
további igazán súlyos esemény nem történt. Szerencsénk volt, mert
igazgató (géplakatos) akkorra már
Almásfüzitõt boldogította. Móváron (ha ott
lett volna) biztosan ellátták volna a baját.
A sortüzet követõen az ún. Gyepes-tanács
a Földes-perben
színészt,
tanárt,
református lelkészt,
timföldgyári segédmunkást,
tehenészt,
földmûvest elsõfokon és
fûtõt másodfokon halálra ítélte. Az ítéleteket 1957. december
31-én és 1958. január 15-én hajtották
végre Sopronkõhidán.
Ugyanebben a perben
a
Mezõgazdasági Akadémia rektora hét évet
(másodfokon négy évet),
professzor 10 évet kapott.
 (Harrach Walter)

Id. Kaptay György feljegyzéseibõl
Október 24-én
fõmérnök
összehívta az üzemvezetõket és azt mondta, hogy attól, hogy Budapesten felgyújtanak egy-két orosz tankot, itt még semmi nem fog megváltozni. Felhívta a figyelmet, hogy hatalmas értékek vannak a kezükre bízva, kérte, hogy a nyugalom megõrzésére és a termelés biztonságára törekedjenek.
Október 27-én a kormány felhívása
alapján megalakult az ideiglenes munkástanács, amelynek (egy késõbbi közlés
alapján, november közepén) 45 tagja
volt. Ez a munkástanács 23 embert kitiltott a gyárból, mert nem tudtak felelõsséget vállalni biztonságukért.
Október 28-án, a nagykolónián 700 fõ
részvételével megalakult a Nemzeti Tanács, ennek elnöke több sikertelen jelölés
után
mûvezetõ lett. A nagykolónián
a karhatalom vezetõje
volt.

54

EGYESÜLETI HÍRMONDÓ

Október 30-án küldöttség utazott
Gyõrbe, hogy felvegye a kapcsolatot a
gyõri Nemzeti Bizottsággal, de a kapcsolatfelvétel nem sikerült. Döntés született,
hogy a timföldgyár termelését a szénkészlet fogyása és a szállítás teljes elakadása
miatt az eredeti teljesítmény 50 százalékára kell csökkenteni. Akkor az erõmûben
széntüzelésû kazánok üzemeltek, pakura
„ráfûtéssel”. A timföldkalcináló generátorgázzal mûködött.
November 3-án az üzem további viszszafogásáról született döntés.
November 4-én fejezték be a hidrát kiszûrését a kikeverõbõl, ekkor telt fel a
hidrátraktár. A még megmaradt 500 t
szénkészlettel egy 25 t/óra teljesítményû
gõzkazánt tartottak üzemben a turbinák,
a világítás és a szõnyi kórház energiaellátása érdekében. Az ellennyomású gõzzel
egy bepárlókészülék üzemelt.

November 8-án a munkástanács határozata alapján az üzem felvette a munkát.
De az energiahiány miatt csak takarítás,
karbantartás folyt.
November 9-én
és
elkezdték a párt újraszervezését.
November 10-én 29 fõ visszalépett a
pártba.
November 16-án a munkástanács többek között nem tartotta szükségesnek
független párttitkár mûködését az üzemen belül.
November 23-án a kormány tiltó rendeletére Zákány Zoltán fõmérnök és
fõkönyvelõ lemondtak munkástanácsi tagságukról. Elnök
lett.
A munkástanács levelet írt a Vegyipari
Minisztérium Igazgatósága igazgatójának, javasolta
igazgató leváltását és Zákány Zoltán kinevezését

a megüresedett állásra. (Klementisz Sándor október 30-án szabadságot vett ki, Budapestre távozott és nem tért vissza.) A cserét a minisztérium november 27-én végrehajtotta. A leváltási javaslat indokai között
szerepelt a gazdasági és mûszaki felkészültség hiánya, a munkaidõ nagy részének gyáron kívül történõ eltöltése, a vezetõk
megkerülésével történõ utasítások kiadása alsóbb vezetõknek, a munkásból saját
erejébõl osztályvezetõi beosztásba jutott
eltávolítása a gyárból stb.
Klementisz Sándor volt igazgató késõbb
és
társaságában
megjelent a munkástanácson, hogy tisztázza magát, mivel a forradalom híve volt.
Ennek során számos vezetõt csibésznek,
kollaboránsnak nevezett. Nem kapott többé vezetõ beosztást az iparágban. Késõbb
1957. 05. 02-i levelében Klementisz Sándort visszamenõleg, 1956.
dec. 15-i hatállyal a Budapesti Kõolajipari
Gépgyár „szakmunkásává” nevezte ki.
December 20-án Zákány Zoltán beszámolt a 18-án Budapesten vállalati igazgatók, fõmérnökök és munkástanácselnökök
részére tartott értekezletrõl, amelyen tájékoztatták a résztvevõket az ipar újraindítására tett erõfeszítésekrõl (szénhelyzet rendbe hozása).
Szó volt a gyári feliratok átmeszelésérõl, amiben a munkástanács nem kívánt

részt venni, de nem akadályozta meg a
dolgozók spontán kezdeményezését.
Január 4-én elõször jelent meg Almásfüzitõn
a kinevezett miniszteri kormánybiztos. Zákány Zoltánnak
minden igyekezetére szükség volt, hogy
leszerelje a kormánybiztossal szemben
mutatkozó ellenséges hangulatot. Õ még
Inotáról ismerte Szász Károlyt.
Január 9-én a szénkészlet mindössze
350 t. Iparági delegáció utazik Prágába,
hogy timföldért szenet szerezzenek.
Január 16-án az MSZMP újjáalakult
üzemi szervezete elsõ taggyûlésén bírálja
a kormánybiztost, erélyesebb fellépést
várnak tõle. Szász Károly válasza: „az országnak szén, timföld, élelmiszer kell. Aki
ma dolgozik, akár akarja, akár nem, segíti
a Kádár-kormányt…”.
Január 22-én üzembe helyezték a gázgenerátort és az elsõ kalcináló kemencét.
Február 7-én elkezdõdött a megtorlás.
Házkutatást tartottak
Erre rövidesen 300-500 ember gyûlt össze
tiltakozásra a háznál. A hatóság emberei
segítséget kértek telefonon. Komáromból
egy szovjet harckocsi és több teherautón
karhatalmisták érkeztek. Azon az Almásfüzitõn, ahol október 23-tól egyetlen pofon, egyetlen lövés sem csattant el, géppisztolysorozatok verték fel a csendet
(szerencsére csak a levegõbe lõttek).

Következtek a letartóztatások, bírósági
eljárások és a megtorlás ismert eszközei.
Hat fõt ítéltek el 42 év fõbüntetésre és 33
év mellékbüntetésre. Az elitéltek 24 és fél
évet töltöttek le.
A bírósági tárgyalások jegyzõkönyvébõl érdemes idézni
(a védelem tanújaként mondott) tanúvallomásának néhány mondatát: „Nem párttagokat, egyéneket tiltottak ki.
kitiltásával kapcsolatban hosszú vita volt,
de Molnár Aladár és Zákány Zoltán tiltakozására maradt. A kétnapos sztrájk formális volt, mert a gyár szénhiány miatt már
régen állt, a legfontosabb karbantartásokat pedig már elvégezték.
Arra, hogy az országban volt-e ellenforradalmi cselekmény, nem válaszolok.
Én nem vagyok politikus, így nem tudok arra válaszolni, hogy a gyárban volt-e
ellenforradalmi cselekmény…”
Zákány Zoltán levezényelte a gyár újraindítását, majd Budapestrõl kapott figyelmeztetés után egy hónapig Mátrakeresztesen húzódott meg. 1957 áprilisában
az Alutervnél kapott állást. 1957. november 1-jén gyomorrákban halt meg. Emlékét az almásfüzitõi nagykolónia mûvelõdési házában emléktábla õrzi.
a Kozma utcai börtönkórházban halt meg 1962. március 11én.

Várhelyi Rezsõ visszaemlékezése egy ötven év elõtti eseményre
1956 októberében, a Sztálin-szobor ledöntését követõ napon már nem mûködött
a közlekedés Budapesten. A Várból gyalog
elmentem Kõbányára a gyárba, és két hétig
ott maradtam. Becsuktuk a kapukat, szerencsére az elsõ tulajdonos annak idején
2,5 m magas fallal vette körül a telepet.
Megmondtam a portásoknak, hogy ne engedjenek be senki idegent a gyárba. A gyári MHSZ-nek voltak fegyverei, ezeket kiosztottuk, hogy legyen mivel fenntartani a
rendet, ha kívülrõl akar valaki behatolni. És
a következõ napok nyugalomban teltek el.
Másodikán vagy harmadikán
kíséretében egy aktatáskával a Kõbányai OTP-be mentem a gyári dolgozók
fizetéséért. Ott az én aláírásomra kifizették a kettõ, kettõ és fél millió forint havi
bért. Azt betettem a táskámba és elindultunk a Gergely utcában visszafelé a gyárba. A Gergely utca és a Kelemen utca sarkára érkeztünk, ott volt a kerületi rendõrkapitányság. Abban a pillanatban ahogy

odaérkeztünk, kirohant 20-30 fiatalember, mindenféle fegyverrel, kézigránáttal
és miegymással. Mindjárt közrefogtak
bennünket. Egyikük, valószínûleg a fõnök, elkezdett kérdezõsködni. Maguk kicsodák? Hova mennek? Mit akarnak?
Aki ilyet nem élt meg, el sem tudja képzelni azt az érzést, ami akkor hatalmába
kerített. Hónom alatt volt a táska 2-2,5
millió forinttal. Egész életemben senki
sem fogja elhinni, hogy azt nem én tettem
zsebre, nem ezzel disszidáltam, ha most
elveszik tõlem. Ez másodpercek, vagy
azok tört része alatt játszódott le.
Ekkor a tömegbõl valaki elkiáltotta magát: fõmérnök úr!
Erre abbahagyja az a fõnökféle a dumát
és kérdezi: – Te ismered ezt az embert?
– Hogyne, hiszen ez a fõmérnököm a
Kõbányai Hengermûben, a Cserkesz utcában…
Díszkísérettel mentünk a gyár kapujáig. Ott beengedtek bennünket, bezárult a

kapu, és másnap megtörtént a munkabér
kifizetése.
Néhány nap múlva megszerveztünk egy
munkásgyûlést. Én mint vezetõ nem
lehettem a munkástanács vezetõje. Szegény
, õ volt az én helyettesem,
és szegény
választottuk
meg elnöknek. Nem igazán akarták elvállalni. Választottunk tehát elnököt és kifejtettük a munkásság álláspontját.
Volt a gyárban egy személy. Én tudtam,
hogy õ volt az összekötõ a szerv felé. Ez ki
is szivárgott. Hát annak a fejét követelték.
Szegény Mészáros Gyurit ezért aztán egy
darabig piszkálták.
Az emberek megszállták a személyzeti
osztályt, kivitték az iratokat, de nem
találtak semmi olyat, ami valakire terhelõ
lett volna. Én tudtam, hogy nincs semmi,
mert a
biztosan nem írt
senkirõl rosszat.
Nálunk a gyárban nem volt semmiféle
atrocitás.
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Választmányi ülés
Az OMBKE választmányának 2006. április
25-én, az OMBKE Mikoviny-tanácstermében tartott ülését
elnök vezette.
Napirend elõtt a választmány néma felállással tisztelgett az elõzõ választmányi
ülés óta elhunyt
okl. kohómérnök, tiszteleti tag emlékének.
Ugyancsak napirend elõtt dr. Tolnay
Lajos átadta
okl. bányamérnöknek, a SANDVIK Kft. ügyvezetõ
igazgatójának az OMBKE plakettjét, melyet külföldi tartózkodása miatt csak most
tudott személyesen átvenni.
Napirend:
1. Beszámoló az OMBKE 2005. évi gazdálkodásáról, közhasznúsági jelentés
Elõadó:
ügyvezetõ igazgató
2. Az OMBKE 2006. évi gazdálkodási terve
Elõadó: Dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató
3. Az alapszabály-bizottság jelentése
Elõadó:
, az alapszabály-bizottság elnöke
4. Az érembizottság elõterjesztése a 95.
küldöttgyûlésen átadandó kitüntetésekrõl.
Elõadó:
, az érembizottság elnöke
5. Felkészülés a 95. küldöttgyûlésre, a
94. küldöttgyûlés határozatainak végrehajtása.
Elõadó:
fõtitkár
ad 1.
Dr. Gagyi Pálffy András az írásos anyaghoz
a következõ szóbeli kiegészítést tette.
Az egyesület 2005. évi pénzügyi tervének teljesítését elõsegítette:
– az egyéni tagdíjak szinte teljes körû befizetése az év végi létszámnak megfelelõen,
– az SZJA 1%-ának felajánlásából származó összeg minden korábbinál nagyobb
mértéke,
– a pártoló jogi tagvállalatok megkeresése az OMBKE vezetõi részérõl,
– a sikeres pályázatok,
– a költségekkel való gazdálkodás.
, az ellenõrzõ bizottság elnöke:
Az ellenõrzõ bizottság megtárgyalta az
írásos anyagot, de év közben is figyelemmel kísérte a gazdálkodást. Az egyesület
gazdálkodása tervszerû és eredményes
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volt. A 518 E Ft mérleg szerinti eredmény
elfogadható. Eredményes volt az egyesületi lapok területén történt intézkedés:
milliós megtakarítás mellett a lap minõsége is jó. Jó az évenkénti két közös szám.
Az EB a jelentését a 95. küldöttgyûlésre
írásban elõterjeszti.
A témával kapcsolatban
és
tett fel kérdéseket, melyekre dr. Gagyi Pálffy András
illetve Tolnay Lajos válaszolt.
A választmány egyhangú szavazással
jóváhagyta az OMBKE 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásra
javasolja a 95. küldöttgyûlésnek a közhasznúsági jelentést. (V. 1./2006. sz. határozat).
ad 2.
Az elõadó az írásos anyaghoz nem tett
szóbeli kiegészítést.
Õsz Árpád bejelentette, hogy a MOL Rt. az
ígért 9 millió Ft éves támogatás helyett
végül csak 5 millió Ft-ot fog adni. Kéri a
tervet ennek megfelelõen korrigálni.
Kovacsics Árpád: Nem javasolja a módosítást. Év közben kell a költségeket a bevételhez igazítani.
Dr. Tolnay Lajos: Megpróbál konzultálni a
MOL Rt. vezetõivel a támogatásról.
A választmány egyhangúlag jóváhagyta az OMBKE 2006. évi gazdálkodási tervét. (V. 2./2006. sz. határozat).
ad 3.
Dr. Tóth István: Az alapszabály-bizottság
megvizsgálta a felhívására beérkezõ javaslatokat, valamint a választmány és a
küldöttgyûlés határozataiban elõírt teendõket, melyek az alapszabály módosítását
igénylik. Megállapítható volt, hogy az
OMBKE alapszabálya alapvetõen jó, eddig
megállta az idõ próbáját. Az idõközben
felmerülõ javaslatok általában ügyrenddel megoldhatók, és nem kell az alapszabályhoz nyúlni. Most is csak néhány helyen javasolnak kisebb kiegészítéseket a
következõ indokok miatt:
– adjunk jogi kereteket az érdekképviselet
kiterjesztési lehetõségéhez, ha ilyen
konkrét igény felmerül,
– ne korlátozzuk feleslegesen a vezetõ
tisztségviselõk újraválasztási lehetõségét, ha a tagság véleményével ez egybeesik,

– adjunk szervezeti keretet és súlyt az
azonos területi elhelyezkedésû helyi
szervezetek önkéntes összefogásának
és képviseletének a választmányban
anélkül, hogy a szakmai hovatartozásokat és a gazdálkodási elveinket megváltoztatnánk. A területi osztályok lehetõséget adnak több kis létszámú helyi
szervezet összefogása által arra, hogy
közvetlenül is képviseltessék magukat.
A területi osztályokról, azok minimális
létszámáról, képviseletérõl és gazdálkodásáról kialakult vitához Katkó Károly,
Kovacsics Árpád,
dr. Gagyi Pálffy András
szólt hozzá.
Dr. Tóth István: Az elhangzott érvek és javaslatok híven tükrözik az alapszabály-bizottságban lefolytatott vitát. A 75 fõs létszámhatárt a szakosztályokra vonatkozó
150 fõs létszámhoz igazították. Az osztályok kialakítása szigorúan a helyi szervezetek önkéntes elhatározására alapul. Úgy
becsülték meg, hogy egyelõre 4-5 ilyen osztály kialakítására lehet számítani. A választmány létszáma, az egyesületi létszám csökkenését is figyelembe véve, várhatóan nem
növekszik a korábbi 35 fõ fölé. Véleménye
szerint meg kell kezdeni a területi osztályok mûködését a beterjesztett javaslat
szerint, és a gyakorlati tapasztatok alapján
lehet majd korrigálni a szabályokat.
Dr. Tolnay Lajos az alapszabály-bizottság eredeti javaslatát tette fel szavazásra.
A javaslatot támogatta 13 fõ, ellene szavazott 12 fõ, tartózkodott 1 fõ. Ezen szavazás alapján a 95. küldöttgyûlés elé terjesztik a bizottság javaslatát (V. 3./2006.
sz. határozat).
ad 4.
A bizottsági javaslatokat a választmányi
tagok írásban elõre megkapták.
A javaslatokkal egyetért, de legközelebb a vaskohászati szakosztály is igényt tart tiszteleti tag jelölésére.
A választmány jóváhagyta a 95. küldöttgyûlésen adandó kitüntetéseket (V.
4./2006. sz. határozat).
ad 5.
Kovacsics Árpád ismertette, hogy a 95.
küldöttgyûlésre 2006. május 27-én Eger-

ben kerül sor. A javasolt napirend:
Himnusz
Elnöki megnyitó, köszöntések
A választmány beszámolója, közhasznúsági jelentés (fõtitkári beszámoló)
Az ellenõrzõ bizottság jelentése
Az alapszabály-bizottság elõterjesztése
Hozzászólások, indítványok
Tiszteleti tagok választása
Kitüntetések átadása
Határozatok
Elnöki zárszó
Erdész-, bányász-, kohászhimnusz
A határozatszövegezõ bizottságra vonatkozóan a következõ javaslatot terjesztette elõ:
Vezetõje:
(kõolaj-, földgázés vízbányászati szakosztály)
Tagjai:
(bányászati szakosztály)
(vaskohászati szakosztály)
(fémkohászati szakosztály)
(öntészeti szakosztály)
(egyetemi osztály)
A 94. küldöttgyûlés határozataival kapcsolatos teendõket a választmány többször is tárgyalta. A határozatok egy részének végrehajtása folyamatban van. A határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
a választmány tagjai írásban megkapták.
A választmány egyhangú döntéssel elfogadta a 95. küldöttgyûlés meghirdetendõ napirendjét, a határozatszövegezõ bizottság összetételére tett javaslatot, valamint a 94. küldöttgyûlés határozatainak
végrehajtásáról szóló jelentést (V. 5/2006
sz. határozat).
ad 6.
Õsz Árpád szóvá tette, hogy a MTESZ megújítására vonatkozó intézkedési tervet,
melynek létrehozásában az OMBKE is részt
vett, csak a megyei MTESZ szervezettõl tudta meg. Az OMBKE vezetõi a választmány feje fölött intézkedtek. Emlékeztetett arra,
hogy az elõzõ választmányi ülésen kérte,
hogy vitassák meg a MTESZ ügyeit.
Mivel 2007-ben lesz 70 éves a kõolaj-,
földgáz- és vízbányászati szakosztály,
ezért javasolja, hogy a 2007. évi küldöttgyûlést Szolnokon tartsuk, ahol elkészült
egy új konferenciaközpont.
Dr. Tardy Pál: A MTESZ alelnökeként ismeri a MTESZ-ben folyó ügyeket. A MTESZnek több száz millió vesztesége van, melynek okai a korábbi nem kellõen szigorú
gazdálkodás, egyes vidéki szervezetek,
technika házak folyamatos veszteséges
mûködése, továbbá az állami támogatások

elmaradása. A veszteségek, elsõsorban az
APEH felé fennálló adósságok rendezésének egyedüli módja a meglévõ ingatlanvagyon egy részének értékesítése, továbbá a
vidéki szervezetek veszteséges gazdálkodásának megszüntetése. A MTESZ Szövetségi Tanácsában a szavazó tagegyesületek
közötti érdekellentétek nehezítik a kibontakozást szolgáló döntéseket. A helyzetet
súlyosbította, hogy a MTESZ elnöke,
lemondott. Ebben a helyzetben
szervezte meg az OMBKE a tagegyesületek
konzultációját, melyet dr. Tolnay Lajos elnök hívott össze, és vezetésével sikerült
több alapvetõ kérdésben 13 mértékadó
egyesület véleményét összhangba hozni,
és végül a Szövetségi Tanács egyhangú határozatával elfogadtatni egy válságkezelõ
programot. Az azonnali gyors intézkedés
szükségessége és a tagegyesületek közötti véleményeltérések egyeztetése nem hagyott sem idõt, sem lehetõséget a tagegyesületeken belüli külön konzultációkra. Gyorsan kellett cselekedni, hogy a választott vezetõ nélküli MTESZ vagyonfelélésének gátat szabjunk. Megbíztuk ideiglenes elnöknek
profeszszort, és megválasztottunk egy négytagú
tanácsadó szervet, amely az ideiglenes elnököt segíti és ellenõrzi a válságkezelõ
program végrehajtásában. Ezen tanácsadó testület egyik tagjának a Szövetségi
Tanács az OMBKE részérõl dr. Gagyi Pálffy
Andrást bízta meg, akinek nagy szerepe
volt a tagegyesületek konzultációjának

megszervezésében és a válságkezelõ program megfogalmazásában.
Dr. Tolnay Lajos: Ennek a napirendi
pontnak a keretében akartuk tájékoztatni
a választmányt a MTESZ ügyeirõl, de Õsz
Árpád megelõzött minket. A helyzet az,
hogy a MTESZ elvesztette korábbi súlyát,
és megszûnt az állami támogatás is. A szövetség megújulás nélkül felszámolódik és
a vagyona elvész. Ebben a helyzetben próbáltunk valamilyen iránymutató programot elkészíteni és elfogadtatni. A jövõ
kérdése, hogy sikerül-e a programot végrehajtani a különbözõ érdekeltségû egyesületek mellett. Dr. Gagyi Pálffy András a
megbízatását az OMBKE ügyvezetõi feladata mellett végzi társadalmi munkában.
A Szövetségi Tanácsban dr. Tardy Pállal és
dr. Tóth Istvánnal együtt igyekeznek érvényesíteni érdekeinket, és jelezni tudnak,
ha segítségre van szükség, és újból össze
kell hívni egy konzultációt. Alapvetõ célunk, hogy az egyesület mûködését szolgáló ingatlanvagyont megõrizzük.
bejelentette, hogy az
OMBKE-ben fogják április 27-én levetíteni
a budapesti helyi szervezet szervezésében
az Olaj, olaj, olaj címû filmet.
Dr. Gagyi Pálffy András tájékoztatást
adott az Egerben tartandó bányász–kohász–erdész találkozó szervezésérõl.

A 2006. április 25-i választmányi ülés határozatai
V. 1/2006 sz. határozat
A választmány jóváhagyta az OMBKE 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a
pénzügyi mérleget, és elfogadásra javasolja a 95. küldöttgyûlésnek a Közhasznúsági
jelentést.
V. 2/2006 sz. határozat
A választmány jóváhagyta az OMBKE 2006. évi gazdálkodási tervét és a gazdálkodás
irányelveit.
V. 3/2006 sz. határozat
Az alapszabály-bizottság által elõterjesztett alapszabály-módosítási javaslatokat a
választmány támogatólag benyújtja a 95. küldöttgyûlésre.
V. 4/2006 sz. határozat
A választmány jóváhagyta a 95. küldöttgyûlésen átadandó kitüntetéseket.
V. 5/2006 sz. határozat
A választmány elfogadta a 95. küldöttgyûlés meghirdetendõ napirendjét, a határozatszövegezõ bizottság összetételére tett javaslatot, valamint a 94. küldöttgyûlés határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést.
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Kiállítással emlékeztek Horváth Zoltán professzorra a Miskolci Egyetemen
2006. április 7-én az egyetemtörténeti bizottság, a Mûszaki Anyagtudományi Kar és
az Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum
szervezésében életmûvét bemutató kiállítással emlékeztek dr. h.c. dr. Horváth Zoltán professzorra, a Kohómérnöki Kar elsõ
dékánjára (1955-1965), a Fémkohászattani Tanszék egykori vezetõjére (19511986).
A kiállítást
a Mûszaki Anyagtudományi Kar dékánja nyitotta
meg. Horváth professzor életmûvét
egyetemi docens méltatta az
egyetemi kollégákból, barátokból, hallgatókból összegyûlt népes közönség elõtt. A
megnyitón megjelentek Horváth profeszszor családtagjai, továbbá
a Metallurgiai és Öntészeti Tanszék
tanszékvezetõje,
a
Kassai Mûszaki Egyetem nyugalmazott
egyetemi docense, valamint a Horváth
professzorral sok éven át együtt dolgozó

nyugdíjas kollégák,
és
Horváth Zoltán 1944-ben Sopronban
szerzett kohómérnöki oklevelet, ahonnan
a Fémkohászattani Tanszéket az 1950-es
években Miskolcra költöztette. E tanszéknek 34 éven át volt a vezetõje, s nyugdíjazása után professor emeritusa. Emellett
1955-tõl 1965-ig a Kohómérnöki Kar dékáni tisztét is betöltötte, melynek során oktatástörténeti érdemeket szerzett az 1955ben önállóvá vált kar szerkezeti, mûködési
és irányítási rendszerének kialakításában.
A kiállítás nemcsak a tudós ember életútját, oktatói, tudományos tevékenységét, szakmai munkásságát, a nemzetközi
és ipari kapcsolatok kiépítésében vállalt
szerepét mutatta be, hanem a gyûjtõszenvedélyérõl is híres professzor minikönyv-,
érem- és kupagyûjteményének legszebb,
legkülönlegesebb darabjait is. Kiállításra
került Horváth professzor úr legendás hí-

rû, a selmeci hagyományokhoz híven foltokkal teli kohászgrubenje is, amely az
1940-es években készült. A professzor úr
által évekig oly lelkesen kutatott témakörnek, a selmeci Bányászati Akadémia, W. A.
Mozart és a Varázsfuvola c. opera kapcsolatának a bemutatásánál a vizuális élmény hatását fokozta, hogy Mozart Varázsfuvolájának leghíresebb áriáit hallgathatta a kiállítás közönsége. A kiállítási
tablókat – az emlékkiállítások történetében elõször – teljes egészében a digitális
technika segítségével készítették a rendezõk, a Miskolci Egyetem egyetemtörténeti
gyûjteményének munkatársai.
A kiállítás az egyetemi könyvtár aulájában 2006. május 8-ig volt megtekinthetõ.
A emlékkiállítás teljes anyaga hamarosan
elérhetõ lesz az egyetemi múzeum honlapján (www.lib.uni-miskolc.hu/muzeum/kezdo.php)
 Dr. Lossné Ács Mária

A szülõváros is szobrot állított Verõ József professzornak
Diszkrét, szép kiállítású meghívót kézbesített a posta március utolsó napjaiban.
Aki nem értesült az elõzményekrõl, a boríték felnyitása elõtt hihette volna valamilyen választási gyûlésre szóló meghívónak
vagy propaganda anyagnak is. A meghívó
azonban más jellegû eseményre invitálta
a címzetteket. Sopron Megyei Jogú Város
önkormányzata és a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanácsa ugyanis úgy döntött,
hogy a város szülöttének, a jogelõd intézmény professzorának,
szobrot állít.
Az ünnepélyes szoboravatásra 2006.
április 7-én került sor az Ipari és Innovációs Park központi épülete elõtt. Az ünnepség mintegy 50-60 résztvevõjét – közöttük
számos OMBKE-tagot – a Verõ József úton
található szépen ápolt parkban
szobrászmûvész mesterien megalkotott mûve fogadta. Az újonnan érkezõk
sorra megállapították: „Szép a szobor”.
Az avató ünnepség Verõ József professzor emlékére írt vers elszavalásával
vette kezdetét. Ezután
, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere kö-
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szöntötte a jelenlevõket. Beszédében
hangsúlyozta, hogy – bár Verõ József professzor csak 1952-ig lakhatott Sopronban
– mindig soproninak vallotta magát, és élete utolsó szakaszában – a szintén soproni
születésû feleségével együtt – egyre gyakrabban látogatott vissza szülõvárosába.
A következõ megemlékezést
, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem rektora tartotta. Beszédében kitért arra, hogy a soproni székhelyû egyetem, amely korábban az erdész mellett a
bányász- és a kohászképzésnek is otthont
adott, ma is magáénak érzi a korábbi történelmi szakasz kiemelkedõ egyéniségeit.
Ilyen személyiség Verõ professzor is, aki
éppen a kényszerû szétválás idõszakában
volt a Kohómérnöki Kar dékánja.
A szoboravatáson a családot három fia
–
és
– feleségük társaságában képviselte. Közülük a ma is
Sopronban élõ, legidõsebb fiú, József
mondott köszönetet mindazoknak, akik
kezdeményezték, lehetõvé tették és megvalósították a szobor felállítását.
A köszöntõk elhangzása és a szobor

megkoszorúzása után az Ipari és Innovációs Park vezetõje fogadást adott a központi épület aulájában. Sopron városa
méltóképpen õrzi szülöttének, az alma
mater egykori professzorának emlékét.
 (V. B.)

Verõ József bronz mellszobra. Kutas
László szorászmûvész alkotása

KÖSZÖNTÉS

Fábián Béla okleveles kohómérnök 2006.
április 3-án töltötte be 90. életévét.
1916-ban született Unaj községben.
1941-ben érettségizett. További tanulmányait a háborús évek miatt késleltették.
Kohómérnöki oklevelét csak 1948-ban
szerezte meg Sopronban. Pályáját 1948ban a RimamuránySalgótarján Rt. Ózdi
Vas- és Acélgyárban
kezdte. Elsõ feladata
az acélgyártáshoz
szükséges fémhulladékot elõkészítõ üzem
beruházása volt. Ezt követõen a durvahengermûi meó vezetésére kapott megbízást.
1953-ban a Magyar Vagon- és Gépgyárban, Gyõrben egy nemesacélmû beruházását végezte, melynek vezetõje is lett.
1954-ben az országos dízelprogram
beindítása révén, mint kohászati összekötõt, Budapestre helyezték. Ez a program
1956-ban meghiúsult.
1962-ben saját kérésére a Magyar Vagon- és Gépgyárba került. Itt a távlati fejlesztési fõosztályon kohászati elõadó beosztást kapott. Ekkor vezették be a vállalatnál a szerszámhõkezelésnél és az acélöntvények hõkezelésénél a védõgázos
technológiát. Bevezetést nyert a futómûalkatrészek sajtolási és kovácsolási munkálatainál a revementes hevítés.
Mint vállalati kohászati szabványügyi
megbízott képviselte a vállalatot a külsõ
szabványtárgyalásokon.
A Szakmunkásképzõ Intézetnél miniszteri vizsgabiztosi feladatot látott el.
Munkáját Kiváló Dolgozó kitüntetéssel
ismerték el.
1976-ban ment nyugdíjba. Jelenleg
visszavonultan él, de az OMBKE életét figyelemmel kíséri.

Dr. Bíró Attila okl. kohómérnök, a mûszaki
tudományok doktora 2006 márciusától 75
éves. Öt éve professor emeritus a Miskolci
Egyetem Tüzeléstani és Hõenergia Tanszékén. A tanszéken végzi kutatómunkáját a
légköri környezetvédelem és az ipari kemencék optimalizálása szakterületeken. A
légköri környezetvédelemi kutatások az

OTKA által támogatott kutatási programok
keretében folytak, és olyan átfogó számítógépes program kidolgozására irányulnak, ami izzító és hõkezelõ kemencék NOxés CO-emissziójának
nagyságát számíthatóvá és ezzel csökkenthetõvé teszi. Az
ipari kemencékkel kapcsolatos kutatásai folyamán új számítási
módszereket dolgozott ki a harangkemencék és az alagútkemencék tervezéséhez.
Az eredményeket kül- és belföldi konferenciákon ismertette.
Dr. Bíró Attilát a szakterület minõsített
kutatói az elmúlt öt évben ismételten a
MTA Energetikai Bizottsága tagjává választották. Tagja a ME Anyagmérnöki Kar
doktori bizottságának és a BME Gépészmérnöki Kar habilitációs és doktori bizottságának. Elérhetõsége az egyetemen:
Fax: 46/431-820, e-mail: tuzbiro@gold.unimiskolc.hu .
Kovács Dezsõ, okl. kohómérnök 1931. január 12-én született Tiszaszõlõsön. Az 5
év elemi és 4 év polgári iskola után Egerben közgazdasági középiskolát végzett
1951-ben. A Miskolci
Nehézipari Mûszaki
Egyetem Kohómérnöki Karán 1956. áprilisban – vas- és fémkohómérnöki szakon
– megvédte kohómérnöki diplomáját.
A Diósgyõri Lenin Kohászati Mûvek
nagyolvasztó gyárrészlegében kezdett dolgozni technológusmérnöki munkakörben.
A késõbbiekben az ércelõkészítõ üzem
üzemvezetõ-helyetteseként ércelõkészítéssel foglalkozott. 1962. évtõl kezdõdõen a gyár fejlesztési fõmérnökségén dolgozott, gyárfejlesztõ mérnök munkakörben, ahol az ércelõkészítés és nyersvasgyártás korszerûsítése, mûszaki fejlesztési
témái tartoztak feladatkörébe.
Munkája mellett 1962-tõl 8 éven keresztül ellátta az OMBKE diósgyõri csoportjának titkári teendõit.
1966. évtõl a Borsodi Ércelõkészítõ Mû
(BÉM) indításának, üzembe helyezésének

technológiai elõkészítésére mûszaki osztályvezetõi kinevezéssel kapott megbízást. Feladatkörébe tartozott a technológiai, az üzemeltetési utasítások elkészítése, betanítása. További feladatkörébe az
alapanyag-, a termékelszámolás és a minõség-ellenõrzés (laboratórium) megszervezése, mûködtetése.
A BÉM termelési felfutását követõen a
Miskolci Egyetemen megvédte a gazdaságmérnöki diplomát. Gazdaságmérnöki szakismereteit a továbbiakban az Észak-Magyarországi Vegyimûvek szervezési csoportjának vezetõjeként hasznosította,
nyugdíjba vonulásáig, 1990. év végéig.
A kohászatban végzett munkáját a „Kohászat Kiváló Dolgozója” miniszteri kitüntetéssel ismerték el, az OMBKE két alkalommal a Sóltz Vilmos-emlékérmet adományozta részére.
Pálovits Pálné sz. Novotny Zsuzsanna okl.
vegyészmérnök februárban töltötte be 75.
életévét.
A VVE elektrokémiai iparok tagozatán
1953-ban szerzett vegyészmérnöki oklevelet. 1953-tól 1989-ig, nyugdíjba meneteléig a timföld-alumínium iparban dolgozott két munkahelyen: az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó laboratóriumában
1953-tól
1959-ig és 1964-tõl
1978-ig, valamint a
Fémipari Kutató Intézetben (késõbb ALUTERV-FKI) 1959-tõl
1964-ig, majd 1978-tól 1989-ig.
Fõbb kutatási területei:
– a timföld szennyezõanyag-tartalmának
csökkentése, fizikai tulajdonságainak vizsgálata, a gallium timföldgyári körfolyamatban való viselkedésének tanulmányozása,
– öntött korund kádkövek sóolvadékban
való oldódási viszonyainak és acélipari
alkalmazhatóságának vizsgálata,
– kriolit-timföld olvadéknak a katód hõszigetelõ bélésbe történõ beszívódási
folyamatának vizsgálata, mérési és értékelési módszerek kidolgozása,
– alumíniumkohászati anódmassza vizsgálati módszerek fejlesztése, kokszkötõanyag-rendszerek és a kötõanyag tulajdonságainak vizsgálata, minõsítõ mód-
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szerek kidolgozása, szurok kötõanyag
minõségének javítása.
Munkásságáról több cikkben és elõadásban számolt be.
Az OMBKE Sóltz Vilmos „40- és 50 éves
tagságért” emlékérmének tulajdonosa.

Barcsik László okl. villamosmérnök 1936.
április 13-án született Budapesten. 1954ben a szegedi Kohó- és Fémipari Gépipari
Technikumban érettségizett. A BME Villamosmérnöki Karán szerezte diplomáját.
1956 januárjában kezdett dolgozni a
Dunai Vasmûben, ahol
a következõ munkaköröket látta el: gyakornok, az energiaszolgáltató gyáregység
fõelektrikusa, a hengermûveknél fõmûvezetõ ill. üzemvezetõ,
a Dunai Vasmû igazgatóságánál fejlesztésvezetõ, a Dunaferr
Rt. fejlesztési igazgatóságánál stratégiai
fejlesztési fõmérnök. 2005 januárjában
vonult nyugdíjba.
A Dunaferr egészét érintõ mûszaki-fejlesztési feladatok és fejlesztési koncepciók kidolgozásában és végrehajtásában tevékenykedett, ezek közül néhány:
– a meleghengersornál a hajtásteljesítmény növelésének megvalósítása teljesítményelektronikai megoldásokkal,
– coilbox-technológia alkalmazási lehetõségének kidolgozása, aktív részvétel az
elõnyös szerzõdéskötésben,
– a meleghengermûi technológiai alapberendezések fejlesztéseinek kezdeményezése és irányítása,
– a pácolósori rekonstrukció mûszaki irányítása,
– a nyújtva egyengetõ szélezõ gépsor beruházásának mûszaki elõkészítése és
irányítása,
– a Dutrade SSC létesítési koncepciójának
kidolgozása, alapfeladatának és berendezéseinek meghatározása,
– nagyobb környezetvédelmi beruházások
kezdeményezése és mûszaki irányítása,
– hosszú távú stratégiai fejlesztések kezdeményezése, részvétel a koncepció kidolgozásában.
Munkájáért sokszor kapott Kiváló Dolgozó valamint Kiváló Újító arany fokozat
kitüntetést.
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EGYESÜLETI HÍRMONDÓ

Több szakcikket írt, és szakterületén
számos elõadást tartott. Az NME Fõiskolai
Karon több évig tanított óraadó tanárként
kohászati automatikát.
Dr. Siklósi Péter 1936. március 15-én született Sopronban. Ugyanitt érettségizett
1954-ben. Az 1954-es Eötvös Loránd fizikaversenyen második díjat nyert. 1954 és
1959 között a Veszprémi Vegyipari Egyetem hallgatója volt, a
radiokémiai ágazaton
végzett (kitüntetéssel). Miután (káderokokból) sem az
uránipar, sem sugárlaboratóriumok nem
tartottak igényt munkájára, az Alutervnél helyezkedett el, ahol
1992-ig dolgozott. A három magyar timföldgyár alapos megismerése után elõször
a timföldgyárak anyag- és hõmérlegeinek
mérésével és számításával foglalkozott,
ebbõl a témából doktorált 1962-ben. Korán (már 1961-tõl) foglalkozott számítástechnikával, 1964-ben megalkotta a timföldgyári körfolyamat anyag- és hõforgalmának matematikai modelljét, nagyjából egyidõben a nagy amerikai cégekkel.
1964 és 1967 között elvégezte az aspirantúrát, letette valamennyi kandidátusi
vizsgáját, de disszertációjának benyújtására már nem került sor. 1963 és 1971 között négy világnyelvbõl öt sikeres nyelvvizsgát tett.
1966-ban a timföldtechnológiai osztály vezetésével bízták meg. Tevékenyen
részt vett mindhárom hazai timföldgyár
bõvítésének és az új ajkai gyár tervezésének valamennyi technológiai munkájában.
Jelentõs szerepet játszott az Aluterv által
külföldre tervezett négy timföldgyár tervezésének és számos (általában meg nem
valósult) projekt tanulmánytervének, beruházási programjának és elõtervének elkészítésében.
Közben majd 20 éven át tartott elõadásokat a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem kohómérnök-hallgatóinak és több
nemzetközi szakmai szervezet (ICSOBA,
TMS stb.) konferenciáin. Eközben némi
nemzetközi ismertségre is szert tett.
1987-tõl nyugdíjba vonulásáig vezérigazgatói fõtanácsadó volt. Nyugdíjasként
több szervezet (UNIDO, Kaiser, Hatch stb.)
foglalkoztatta számos szakértõi feladattal, alkalmanként két héttõl három hóna-

pig az USA-tól és Kanadától Guineáig, DélAmerikától és Jamaicától Ausztráliáig.
Szarka János okl. technológus kohómérnök 1936. március 19-én született Felsõtelekesen. 1946-ban került a miskolci
Fazekas Mihály népi kollégiumba, és a Deák Ferenc utcai általános iskolában végezte a 6-8. osztályt. Középiskolai tanulmányait a diósgyõri Kohászati Technikum öntõtagozatán fejezte be. 1959-ben a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen technológus kohómérnöki oklevelet kapott.
Ezután 6 hónapig alumíniumipari üzemi
gyakornok, majd az Aluterv technológustervezõje. Néhány fontosabb munkája:
a Köfém szélesszalag-hengermû tervezése; a Tatabányai Alumíniumkohó szélesszalag-öntõhengermû tervezésének
irányítása, a technológiai terv elkészítése; a Tatai Hûtõtechnika Ipari Szövetkezet sûrített levegõ
rendszereinek fejlesztési koncepciója
kidolgozása;
a
METALLOGLOBUS részére a HUNMAG eljáráson alapuló magnéziumkohó kísérleti
kemencéjének elõ- és kiviteli terveinek elkészítése; a Köfém meleg- és a 2. sz. hideghengersor rekonstrukciójának tervezésének irányítása; az ALCOA-KÖFÉM Kft.
részére a meleghenger be- és kivezetõ
görgõsorának meghosszabbítása.
1996-ban megalapította a NEOPLAN
Mérnöki Tervezõ Betéti Társaságot és ennek keretében több tanulmányt, technológiai tervet stb. készített az ALCOAKÖFÉM, a MAL-MWK, a MAL Inotai Alumínium Kft. stb. részére. 2002-ben az Öntödei
Múzeum épületének és külsõ környezetének állapotfelmérése és az ipari mûemlék
kupolókemencék felújításához szükséges
engedélyezési, majd megvalósulási terveinek elkészítését végezte.
1971-ben és 1982-ben a Nehézipar
Kiváló Dolgozója kitüntetést, 1998-ban 40
éves egyesületi tagságáért Sóltz Vilmosemlékérmet kapott.

HELYI SZERVEZETEINK ÉLETÉBÕL

Tudományos szakmai nap és baráti találkozó Szigetközben
Az eseményre tizenharmadik alkalommal
került sor 2006. június 2-3-án Dunaszigeten, a Motim üdülõjében. Az OMBKE mosonmagyaróvári helyi szervezetének vezetõsége ezúttal is gazdag programot állított össze, melynek egy része a rendkívül
csapadékos idõjárás miatt nem valósulhatott meg.
A találkozó ezúttal Mosonmagyaróváron, a Gyásztéren, az '56-os emlékmûnél
volt, ahol
alpolgármester
emlékezett meg az 1956-os sortûz áldozatairól. Beszédében visszaemlékezett a
forradalom kitörésének napjaira, valamint a Mosonmagyaróváron történtekre, a
száznál több áldozatot követelõ sortûzre.
'56-ban az egész nemzet kelt fel, tudott
morálisan égi magasságba emelkedni és
példát mutatni hazaszeretetbõl és összefogásból – hangzott el a beszédben.
Az emlékmû megkoszorúzása után a ta-

lálkozóra érkezettek a Motim üdülõjében
gyülekeztek, ahol a regisztráció után
, a helyi szervezet elnöke köszöntötte a kollégákat és családtagjaikat.
A bevezetõ elõadást
,a
Magyar Öntészeti Szövetség elnöke tartotta: Helyünk a világ öntvénytermelésében címmel. Sajnálattal szólt az itthon bezárt öntödékrõl, és ennek következményeirõl. Elmondta, hogy a világ acél- és
alumíniumöntvény-termelése emelkedik.
A hazai öntödékben fontos a mûszaki fejlesztés, egyre nagyobb súlyt kell helyezni
a szakmai továbbképzésre, a szerszámgyártás fejlesztésére ahhoz, hogy meg
tudjunk felelni az uniós elvárásoknak.
A következõ elõadó
,
a TP Technoplus Kft. ügyvezetõ igazgatója
volt. Elõadását OVOTRAIN: Négynyelvû kohászati szótár és oktatási eszköz címmel
tartotta. Az öntõ alapismeretektõl kezdve

a szakma elsajátításáig szükséges esetekrõl, az EU-s pályázatok elkészítésénél a
szótár használatáról, a magyarázatok értelmezésérõl adott tájékoztatást.
Az elõadásokhoz többen is hozzászóltak, és az elõadók válaszaikkal tovább bõvítették az elhangzott ismeretanyagot.
A szakmai program után vacsora következett, majd baráti beszélgetés, zene és
tánc tette hangulatossá a baráti összejövetelt.
Másnap, az esõs idõ ellenére, fakultatív program keretében ismerkedtek az érdeklõdõk Dunasziget és Szigetköz természeti ritkaságaival.
A találkozó bezárásakor a résztvevõk
köszönetet mondtak
szervezõnek, abban a reményben, hogy 2007ben hasonlóan jó program várja majd az
ide érkezõket.


Az öntészeti szakosztály budapesti szervezetének rendezvénye
A szakosztály budapesti szervezete minden évben elõadásokat szervez aktuális
szakmai kérdésekrõl. Május 25-én olyan
téma került napirendre, amely a fiatal és
idõs kollégákat egyformán érdekelte: a
számítástechnika alkalmazása az öntészeti konstrukciók tervezésében.
, a Miskolci Egyetem
metallurgiai és öntészeti tanszékének fiatal doktorandusza tartott élénk érdeklõdéssel kísért elõadást A beömlõ- és
táplálórendszerek tervezése számítógépes szimuláció segítségével címmel. A
megfogalmazott tárgykörnél sokkal többet nyújtott a beszámoló. Megismertette
hallgatóságát a szimuláció véges elemes
(FEM) és véges differencia módszerének
(FDM) lényegével és azzal, hogy ezek ho-

gyan alkalmazhatók az öntészeti feladatok megoldására.
Az elõadás témakörei közt elõkelõ helyet foglalt el a formatöltés szimulációja,
amely megmutatta, hogy a formaüregbe
áramló fémben hol várhatók nemkívánatos turbulens jelenségek az alkalmazott
beömlõrendszerrel. A példák hagyományos ill. nyomásos öntészeti technológiákra, valamint demonstrációs próbaöntvényre vonatkoztak. A dermedés szimulációjával ezután a beömlõrendszer és a
tápfejtechnika különféle alkalmazásaira
láttunk példákat acél, öntöttvas és nyomásos könnyûfém öntvényekre.
A szimuláció igen érdekes felhasználási módjába nyertünk betekintést Molnár
Dániel saját kutatásainak ismertetése so-

rán. A véges elemes módszerrel végzett
szimuláció az öntési, visszamaradó feszültségek minimalizálásával és a zsugorodás modellezésével képes arra, hogy az
alkalmazott öntõminta vagy nyomásos
öntészeti kokilla méretei alapján a várható öntvényméretet pontosan meghatározhassuk. A kidolgozott módszer eredményeként az öntõszerszámok méretének
többszöri változtatása elmaradhat.
A hallgatóság érdeklõdését, nyitottságát az elõadást kísérõ sok kérdés, vélemény kísérte. A szakemberek azonos véleményen voltak arról, hogy a számítástechnikai alkalmazások fontos helyet foglalnak el a jövõben a magyar öntõmérnökök munkájában is.

Ez a lapszám a Színesfémkohászatért ’90 Alapítvány
támogatásával jelent meg.
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Beszámoló erdélyi szakmai konferenciáról
Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos
Társaság (EMT) 2006. április 6-9. között,
nyolcadik alkalommal rendezte meg a
bányászati-kohászati-földtani konferenciát. A rendezvénynek idén Sepsiszentgyörgy adott otthont.
Szakmai kirándulások
Pénteken egész napos szakmai kirándulással hangolódtak a résztvevõk a másnapi konferenciára. A borús idõ senkinek
sem vette el a kedvét a barangolástól, az
érdekes látnivalók mindenkit kárpótoltak.
A szervezõk igyekeztek minden igényt kielégíteni, így két útvonal kínálkozott külön a földtani és külön a bányász-kohász
csapatnak.
szokásosan alapos elõkészítésének köszönhetõen remek hangulatú, tartalmas kiránduláson vehetett
részt a kétbusznyi földtanos közönség.
Útjuk állomásai: az árapataki (Araci) Retkes-árok, a rozsnyói vár, Prázsmár
(Prejmer) vártemploma, Hankó-pataka
arzénes ásvány-elõfordulása.
A bányász-kohász társaság is elindult
Székelyföld titkainak és nevezetességeinek felkutatására. Elsõ állomásként tiszteletünket tettük az 1848-49-es kökösi
csata helyszínén, ahol
õrnagy,
a szabadságharc hõse elesett. Vezetõnk
szavaival élve „Gábor Áron stílusosan halt
meg”, utalva e kijelentéssel arra, hogy a
nagy ágyúöntõt 35 évesen ágyúgolyó ölte
meg. Emlékét õrzi a felállított oszlop.
Kézdivásárhely több szempontból is
felkeltette az érdeklõdésünket. Gábor
Áron itt öntötte a honvédek ágyúit a szabadságharc alatt. Sokan a fõtéren álló
szobrát is lencsevégre kapták. A város évszázadokon át Székelyföld egyik legjelentõsebb céhes iparral rendelkezõ kézmûves
központja és vásáros helye volt. A Kézdivásárhelyi Múzeumban megcsodálhattunk
régi ágyúkat, valamint a környék kézmûvesipari és céhes kiállítását. A tárlat érdekessége, hogy Székelyföld lakossága
gyûjtötte és adta a muzeális értékû tárgyakat. Minden teremben egy-egy hagyományos mesterség szerszámait, termékeit, mûhelyberendezésének fõbb kellékeit és az ezekhez szorosan kapcsolódó
céhes-, illetve ipartársulati emlékeket
mutatják be. Az elsõ terem a fazekasoké,
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de láthatók még a csizmadiák, cipészek,
tímárok, kovácsok és mézeskalácsosok
emlékei is. Az emeleten a miniatûr „babamúzeum” a történelmi Erdély és Partium
népviseleteit reprezentálja 55 cm magas
lánykákon és fiúcskákon, név szerint Zsuzsikon és Andrisokon.
A múzeumi körséta után folytattuk
utunkat és megálltunk a Nyerges-tetõn. A
vízválasztón lévõ emlékmû az 1848-49-es
önvédelmi harcokban részt vett, a
alezredes vezette honvédeknek állít
emléket. Kétszáz honvéd 1849. augusztus
1-jén élethalálharcot vívott az orosz és az
osztrák csapatok ellen. Elszánt hû seregét
csak árulás útján tudták legyõzni. Ma a
Csíkkozmás és Kászonújfalu közötti nyergen, a Nyerges-tetõn áll a tiszteletükre elhelyezett oszlop és a látogatók által állított sok-sok kereszt és kopjafa.
A csapat Tusnádfürdõn ebédelt. Csíkország büszkesége ez a városka, mely messze
földön híres gyógyvizérõl és üdülõtelepérõl. Ezt követõen vettük célba Kisbacont,
szülõfaluját. A kis református
falut – ház ablakából integetõ öreg nénivel,
a patak partján álló templommal – mindenki hamar a szívébe zárta. A Mari-lakban (az
író lakóháza) írta Elek apó mûveinek jelentõs részét, és innen szerkesztette Erdély
egyetlen magyar nyelvû gyermeklapját, a
Cimborát. A kertben nyíló virágokat és a rügyezõ gyümölcsfákat is õ ültette.

A dédunoka,
varázsolta közénk a nagy mesemondót a Testamentumból felolvasott részletek segítségével. Ebben hasznos útravalót ad a gyerekeinek és
nekünk: „Korán, ó talán nagyon is korán
látni fogod, hogy a te apád egy szegény
munkás. Tollal vagy gyaluval keresi-e meg a
mindennapi kenyeret, a ruhát, a czipõt, neked és nektek: egyre mén; ne áltasd magadat azzal, hogy a toll több a gyalunál. Sõt
én azt hiszem, – kevesebbet érõ…” Szinte
láttuk magunk elõtt, ahogy az óriási íróasztalnál ül és éppen az utolsó levelét írja.
A környék meghittsége sokáig marasztalt volna bennünket, de itt volt az ideje a
köpeci legenda nyomába eredni. A bányászfalucska, Köpec kis ékszerdobozzal
büszkélkedhet. Ez a református templom
kazettás mennyezete virágmotívumokkal
és családi címerekkel. Utóbbiak szövegét
tükörírással tüntették fel, ezért a már elõre kikészített zsebtükröknek most nagy
hasznát lehetett venni. Csak így tudtuk elolvasni a feliratokat. Van két vak kazetta
is: a lelkész szerint az egyik egy farkába
harapó kígyót ábrázol, a másik koronás
sas címert, melyeket azért festettek át feketére, mert azt hitték róluk, hogy az
osztrák monarchia jelképei.
Itt derült fény a helyi szólás jelentésére, miszerint „Baj van Köpecen.” A szabadságharcosok vereséget szenvedtek a
császári csapatoktól, akikhez csatlakozó

A bányász–kohász kirándulás résztvevõi Benedek Elek lakóháza elõtt

martalócok úgy büntették meg a falut,
hogy 1848. december 9-én éjszaka felgyújtották a házakat és több mint 60 embert lekaszaboltak, köztük fiatalokat is. A
templom bejáratánál található az áldozatok névsora, mely nem engedi elhalványítani a köpeciek emlékezetében a helyi hõsök szenvedéseit.
A tartalmas kirándulás fáradalmait a
buszon próbálta mindenki kipihenni. Túl
sok alvásra nem nyílt lehetõség, mert épp
csak egy gyors átöltözésre maradt idõ vacsoráig. A napot végül szakestély koronázta meg. Az emelkedett hangulatról elsõsorban
(Balhés Charley) elnök
gondoskodott, de segítségére volt a nótabíró,
(Atyus) és a dalos résztvevõk is. Persze sörben sem volt hiány.
Szakmai konferencia
Szombaton délelõtt a Megyei Könyvtár
Gábor Áron-termében a szakmai konferencia plenáris elõadásai hangzottak el:
Az Erdélyi-Szigethegység,
mint a Tiszai-egység része
Egy magyar tulajdonú
nagyvállalat alkalmazkodása a változó
világhoz
Ipari mûemlékek, tá-

jak és múzeumok, mint a területfejlesz- adtak a bányászat, kohászat, és a földtan
tési politika stratégiai elemei
aktuális feladatairól, témáiról.
Háromszék tájain
A Miskolci Egyetem doktorjelölt hallgaMérnökoktatás a Sapi- tói a Kerpely Antal Doktori Iskola kiküldeentia-EMTE Csíkszeredai Karain
tésében nagy számban vettek részt a konAz ebédet követõen került sor a szekci- ferencián.
óelõadásokra. Összesen 77 elõadás hangA nagy sikerû rendezvény elõsegítette
zott el az alábbi szekciókban: bányaföld- a szakmai egyesületek és szakemberek kötan, vízföldtan – bányavíz-földtan, ás- zötti együttmûködés további folytatását,
ványvagyon-gazdálkodás, szerkezeti föld- a kapcsolatok bõvítését.
tan – tektonika, geomorfológia, rizikó –
A szervezõknek ezúton is köszönet
földhasznosítás – talajtan, õslénytan – ré- mindenért.
tegtan, ásványtan, ásvány – kõzettan,
Vivát Háromszék! Vivát EMT-BKF konfeföldtani adatbázis és információs-szerve- rencia!

zés, tudománytörténet I-II., bányatechnológia, a bányászat környezeti kérdései,
öntészet, kerámiák, tüzeléstechnika, fémipari gyártástechnológiák.
Az elõadások
közötti szünetekben 28 kiállított
posztert lehetett
megtekinteni.
Az elhangzott
elõadások az elõadók felkészültségének köszönheAz öntészeti szekció megnyitó elõadását dr. Bakó Károly tartotta
tõen átfogó képet

Az OMBKE részvétele az európai kultúrturisztikai utak szervezetében
Az OMBKE történeti bizottsága képviseli
az egyesületet az európai tematikus
kultúrturisztika rendszerén belül a vaskultúra szervezetében, amelynek központja
Leobenben van az osztrák MHVÖ egyesület kezelésében. Ez a laza szervezet közel
20 éve mûködik alapszabály és az európai
kultúrutak listájába való besorolás nélkül.
Az OMBKE történeti bizottsága a vaskultúra útjainak szervezésével a „Bányászati és
kohászati emlékek nyomában” nevû munkacsoportot bízta meg, amely a Központi
Kohászati Múzeumot pártoló baráti társaság tevékenységén keresztül elindította a
magyarországi vaskultúra hálózatának kiépítését. Osztrák felkérésre a lengyel,
szlovák, romániai, szlovén kapcsolatok
koordinálását is elvállalta ez a munkacsoport. A miskolci MTESZ Tudomány- és
Technika Házával való együttmûködésben
talált olyan háttérintézményre, amelynek
keretében a 2000. május 18-án megtartott indító konferencia után több nemzet-

közi rendezvény eredményeként megvalósította az ún. keleti térség együttmûködését. A vaskultúra témakör közben több
szakmai ágazat érdeklõdését is felkeltette, a tevékenység egyre inkább az ipari
örökség felkarolása irányába tolódott el.
Ennek eredményeként egy 2004-ben elnyert pályázat lehetõvé tette egy olyan
hazai turisztikai térkép elkészítését, amelyen a vaskultúra hazai gerincvonala mentén feltüntettük az ipari örökségnek tekinthetõ emlékhelyeket, bár azok önmagukban nem számítanak látványos turisztikai célprogramnak, de a térség népességmegtartó termelõ tevékenységének
emlékeit õrzik, továbbá múzeumokat,
gyûjtõhelyeket jelöltünk meg 10 városhoz
kötõdõ tájékoztató központ körzetében.
Az úthálózat vonalait a határokig vezettük, és nyilakkal jelöltük a szomszédos országok felé való nyitottságot, a kapcsolódási, ill. együttmûködési szándékot.
Mindezek alapján az eredeti Europäische

Eisenstrasse /Európai Vaskultúra/ szakmai keretei szûknek bizonyultak, így
2005. június 1-2-án Miskolcon megtartott
nemzetközi konferencia határozott irányt
vett az ipari örökség programjának megvalósítása felé. Ennek elõkészítéseképpen
még április 26-án, Sopronban megállapodtunk az Europäische Eisenstrasse elnökével abban, hogy a vaskultúra szervezetének is változtatnia kell eddigi mûködési módszerén. Nevezetesen, ki kell alakítani a történelmi múlt több oldalúan érdekelt emlékeinek nemzetközi konferenciákon való közös megemlékezések, többnyelvû brosúrák, emléklapok és emléktáblák állításának programját. Ennek a megállapodásnak eredményeként dr. Sperl
professzor Miskolcon bejelentette, hogy
az év novemberében olyan konferenciát
rendeznek, amelyen megemlékeznek a
100 éve szabadalmat kapott, nemzetközi
hírû Kerpely-generátor évfordulójáról.
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SZALAMANDER 2006
A 2006. évi Szalamander-ünnepségre
szeptember 8-án (pénteken) 19.00 órakor kerül sor Selmecbányán,
melyen az OMBKE a hagyományoknak megfelelõen vesz részt.

A Szalamander-felvonulást megelõzõen megkoszorúzzuk a selmeci nagyjaink sírjait. Találkozás
a temetõ elõtti Piari kapunál 15.00 órakor. Ezt
követõen kb. 16.00 órakor az Óvárban megkoszorúzzuk a 48-as honvédszobrot. Szeptember
9-én délelõtt megkoszorúzzuk az Akadémia
falán elhelyezett emléktáblákat.

Az egyesület ez évben is indít Budapestrõl autóbuszt, melynek a programja a következõ:
Szeptember 8: Indulás a Fõ utcából 7.00 órakor, a Szlovák Bányászati Múzeum (Kamerhof u. )
megtekintése, szállás elfoglalása, ebéd, részvétel az ünnepségen
Szállás mindkét éjszaka Selmecbányán a Grand Hotelben, kétágyas szobákban
Szeptember 9: Koszorúzás az Akadémián. Ebéd Körmöcbányán, utána a Katalin-vár megtekintése, a szlovák természeti örökség látványosságainak felkeresése: a Stará Huta-i
vízesés és a Mála Lehota-i andezittenger. Vacsora egy hangulatos Kolibában.
Szeptember 10: Reggeli után indulás Komárnoba, szabad program keretében városnézés, Európaudvar megtekintése. Ebéd. A révkomáromi erõdrendszer Öregvárának megtekintése. A Monostori erõd bejárása idegenvezetõvel. Várható érkezés a Fõ utcába
19.30 óra.
A részvéteti díj: Egyesületi tagoknak nettó 29 000 Ft, nem egyesületi tagoknak nettó 30 000 Ft.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat nevük, címük, telefonszámuk közlésével 2006. július 20-ig az
egyesület központjában, Gombár Jánosnénak szíveskedjenek bejelenteni.
Levélcím: OMBKE 1371 Budapest, Pf. 433. Telefon és fax: 06-1-201-7337
e-mail: ombke@mtesz.hu
A jelentkezõknek a részletes programot augusztus 20. után küldjük meg.
Jó szerencsét !

Dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató

