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I. Bevezetés

A galvanizálás a fémek korrózióvédelmét szolgáló felületkezelő eljárás. Rendszerint

cink-, nikkel- vagy krómbevonatot visznek fel a mindennapos gyakorlatban használt kü-

lönféle vas- és acéltartalmú tárgyakra. A cinkbevonat tűzi úton való felvitele (olvadékba

mártás), az ún. tűzihorganyzás az egyik legelterjedtebb ipari korrózióvédelmi eljárás. Az

eljárási folyamatok során melléktermékként keletkezik az ún. tűzihorganyiszap, amely ne-

hézfémtartalmának következtében veszélyes hulladéknak minősül. Ha azonban a jelenté-

keny cinktartalmát vesszük figyelembe, akkor az iszapot értékes ipari nyersanyagnak te-

kinthetjük. Feldolgozásra és a benne lévő cink újrafelhasználására lehet alkalmas, ha

megfelelő ipari eljárással rendelkezünk a cink visszanyerésére. Napjainkig azonban még

nem dolgoztak ki a cink tűzihorganyiszapból történő kinyerésére ilyen eljárást.

A tűzihorganyiszap másik jellemző alkotó eleme a fém vas. Vastartalmát tekintve az

iszap elvileg alkalmas lehetne vaskohókban való hasznosításra is. A benne lévő cink azon-

ban ennek akadályát képezi, mivel a kohó falazatát tönkreteszi. Tehát a cink kinyerése

egyben a tűzihorganyiszap vastartalma hasznosításának a lehetőségét is megteremtheti.

A fentiek alapján munkám céljául olyan kémiai extrakciós eljárások elvi és gyakor-

lati kidolgozását tűztem ki, amelyek egyrészt alkalmasak a tűzihorganyiszapból a cink

gazdaságos kinyerésére, másrészt a feldolgozási eljárások maradékait tekintve is haszno-

sítható eredményt adnak. Követelménynek tekintettem azt is, hogy a feldolgozási folya-

matok megfeleljenek a környezetvédelmi előírásoknak.

Ennek érdekében feltártam az ismert, érceknél használatos, cink-kinyerési módsze-

reket, továbbá meghatároztam a tűzihorganyiszap kémiai összetételét. Ezen ismeretek bir-

tokában vizsgálatokat végeztem a tűzihorganyiszap i. ammóniával történő kilúgzására

(ZnO előállítása festék-, kozmetikai-, gyógyszer- és gumiipar számára); ii. kombinált, sa-

vas-ammóniás lépésekből álló kilúgzására (pl. műtrágyagyártási céllal); iii. hőkezelésére és

az in situ savas reakció evvel kombinált előnyeinek kihasználására (vasszulfáttal való he-

vítés ZnSO4 kinyerésére); iv. és toxikus nyomelemeinek elkülönítésére (szulfidos kezelés).
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II. Irodalmi áttekintés

1. A korrózióvédelmi ipari hulladék-iszapok tárolási és feldol-

gozási problémái

A fémek korrózióvédelmére használt ipari felületkezelő technológiák között igen el-

terjedt mind az elektromos úton történő galvanizálás, mind pedig a védelmet nyújtó fém-

réteg tűzi úton való felvitele, az olvadékba mártás. Mindkét technológia során különböző

veszélyességi fokozatú fém-hidroxidokat tartalmazó galvániszap-féleségek keletkeznek

melléktermékként. Az iszapok egyrészt tartalmazzák a bevonó fém maradékának vegyüle-

teit, másrészt nehézfém-tartalmú szennyezéssel is rendelkeznek, s ezért veszélyes hulla-

déknak tekintendők. Az iszapok szárazanyag-tartalma csupán 20-40 % között van, ezért tá-

rolásuk még akkor is nehézkes, ha eltekintünk veszélyes jellegüktől. Tárolásra csak a mi-

nimum 35 %-s vagy ennél nagyobb szárazanyag-tartalmú iszapokat fogadnak be a lera-

kókba. (Gazdaságossági szempontokra tekintettel, a lehető legnagyobb szárazanyag-

tartalmú iszapot ésszerű elhelyezni.) Hazánkban az ilyen jellegű iszapokat általában a

KÖR-KI Iszapkezelő és Gépgyártó Kft. által, speciálisan az ilyen hulladékok kezelésére

kifejlesztett szárítóberendezésben szárítják 100-500 °C hőmérsékleten [1]. A szárítás fo-

lyamán, az elpárologtatott víz mennyiségével arányosan nő a szárazanyag-tartalom. A zsu-

gorodás eredményeképpen csökken a maradék térfogata.

Az iszapok szárítása és tárolása tehát energia- és költségigényes munka, de nem

oldja meg azt a fontos környezetvédelmi feladatot, hogy a hulladékok potenciális veszély-

forrás-jellegét megszüntesse. Ugyanakkor az ipari hulladék iszapok értékes fém-

szennyezéseket (pl. cink, vas) tartalmaznak, melyek kinyerése és újrahasznosítása célszerű

lenne, ha ehhez megfelelő technológiával rendelkeznénk. Ilyen technológiák kidolgozását

tehát mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi szempontok egyaránt követelik.
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Dolgozatom tárgya mind a friss, azaz nagy víztartalmú, mind pedig a különféle hő-

mérsékleten, különböző ideig hőkezeléssel zsugorított iszap, konkrétan a galvániszap-

féleségek leggyakoribb fajtája, a tűzihorganyiszap feldolgozhatóságának vizsgálata. Mie-

lőtt kísérleti eredményeimet bemutatnám, először röviden ismertetem azt a folyamatot,

amelynek melléktermékeként keletkeznek a cinktartalmú galvániszapok, az ún.

tűzihorganyiszapok. Ezt követően részletesen bemutatom azokat az ércfeldolgozási eljárá-

sokat, melyeket alapul vettünk a tűzihorganyiszapból történő cink-kinyerési módszerek ki-

dolgozásához.

2. A tűzihorganyzás elve és a tűzihorganyiszap képződése

A gyakorlatban a vasból és az acélból készült fémszerkezetek száma a legjelentő-

sebb. Ezek korróziója a levegővel, a vízzel, a talajjal és a különböző ipari közegekkel

érintkező tárgyakon korrózióvédelem nélkül gyorsan bekövetkezik. Emiatt a korrózió elle-

ni védekezés fontos és elkerülhetetlen feladat. Ennek egyik legismertebb, ipari lehetősége

a cinkbevonat készítése, köznapi nevén a horganyzás.

A cinkbevonat a korrózió elleni védelem szempontjából rendkívül előnyös. A cink

felületén a levegő hatására bázisos cink-karbonát keletkezik, amely összefüggő hártyát ké-

pez és megóvja a cinket a további oxidációtól. A cink önmaga fizikailag is védi a bevont

fémet a korróziótól. Emellett a horgany elektrokémiai védelmet is nyújt, ami akkor is ér-

vényesül, ha a bevonat megsérül. A cink normálpotenciálja a vasnál jóval elektronegatí-

vabb, így amikor a bevonat repedéseibe és pórusaiba valamilyen elektrolit kerül, az ott

keletkező helyi elemnek a cink lesz az oldódó elektródja (az anódja). Mindaddig, míg cink

van a vas felületén, a vas nem tud oldódni, vagyis korrodálódni. Az általánosan használt

bevonatok közül csak a cinknek vannak ilyen tulajdonságai. Így a horganyzás még hosszú

ideig az egyik legfontosabb korrózióvédelmi eljárás lesz. [2]

A cinkbevonatot galvanikus, vagy tűzi úton viszik fel az acéltárgyak felületére. A tű-

zi cinkbevonat készítése (tűzihorganyzás) [3] során a fémből készült, bevonandó tárgyat

megfelelő felületi előkezelés után, a bevonó fém olvadékába mártják, melynek során a fe-

lületen szabályozható vastagságú, diffúziós fémréteg alakul ki. A tűzi bevonat készítésé
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nek feltétele, hogy a bevonandó fémfelület az érintkezés pillanatában tökéletesen fémtiszta

és felületaktív legyen.

A tűzihorganyzás előtti első lépésben a bevonandó felületeket teljesen meg kell tisz-

títani a szennyeződésektől (zsírtalanítás) és a felületi oxid rétegektől (pácolás). A kémiai

oxid-mentesítési módszerek közül legismertebb a savas pácolás, amelynél pácolószerként

5-10 %-os sósavat vagy 10-20 %-os kénsavat használnak. A második lépésben a felület

aktiválása történik. Közvetlenül a bevonó fém olvadékába való bemerítés előtt, ammóni-

um-klorid (NH4Cl) és cink-klorid (ZnCl2) különböző arányú keverékeivel való előkezelés-

sel valósítják meg. Ezáltal nemcsak a pácolási maradékot távolítják el, hanem a diffúziós

kapcsolat előfeltételeit is megteremtik.

A pácolás során vas(II)- és vas(III)-sót tartalmazó oldat képződik a pácolókádban. A

kimerült páclé azonban a vas-sók mellett cinkvegyületeket is tartalmaz, mert a selejtes

horganyzott tárgyakról is ugyanabban a pácolókádban maratják vissza a cinket. A kime-

rült savas páclé semlegesítése során keletkező iszapot nevezzük tűzihorganyiszapnak.

A semlegesítést általában oltott mésszel (azaz kalcium-hidroxiddal (Ca(OH)2)) végzik. A

folyamatok és a semlegesítés körülményeitől (pH, hőmérséklet stb.) függően az alkotó

komponenseket különböző arányokban tartalmazó iszapok képződnek.

A nagy mennyiségben keletkező horganyiszapok feldolgozásának kérdése fontos és

összetett feladat. A tűzihorganyiszap nagy vastartalma ellenére nem dolgozható fel köz-

vetlenül a vasgyártási folyamatban, mivel a cink a kohó falazatát tönkreteszi [4]. Ezért is

célszerű az értékes cink kinyerése az iszapból. A kinyert cinkvegyületek különböző ipari

termékek (pl. a ZnO a kozmetikai és gumi iparban, cink-sók a műtrágyagyártásban) nyers-

anyagai lehetnek. A cink kinyerése és hasznosítása mellett, a csekély cinktartalmú, vagy

cinkmentes maradékok hasznosítása (pl. kohászati (vasgyártási) nyersanyagként vagy műt-

rágyázási célokra) a cink gazdaságos kinyerésével szorosan összefüggő és környezetvé-

delmi szempontból is igen fontos, szintén megoldandó feladat.
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3. A cinktartalmú ércek és hulladékok feldolgozási lehetőségei

A cinktartalmú ipari hulladékok, különösen a tűzihorganyiszap feldolgozására lehe-

tőségeket keresve a cinkércek feldolgozására ismert módszereket vehetjük alapul. Az is-

mertetésre kerülő kémiai módszerek között vannak ismertebbek és kevésbé ismertek. A

kénsavas eljárás széles körben, míg az ammóniás csak Kínában ismert és használatos.

Nemzetközileg használatos nyelveken szakirodalom nem található róla. A leírt módszerek

kémiája azonban sikerrel alkalmazható a tűzihorganyiszap cink-kinyerési módszereinek

kidolgozásához, s ezáltal egy tudományos probléma megoldásához.

3.1. Cinktartalmú nyersanyag-források és a cink kinyerése

A cink a természetben nagy kémiai affinitása miatt csak vegyületeiben található meg.

A földkéregben viszonylag nagy gyakorisággal, kb. 83 g/t mennyiségben, elsősorban szul-

fidos, oxidos vagy karbonátos ércek formájában fordul elő. Hasznosítható érceinek cink-

tartalma legalább 30-40 % [5]. A legfontosabb cinkérc a szfalerit (α-ZnS). A vasban gaz-

dag szfaleritet marmatitnak nevezik, amelyben a cink 20-26 %-át az izomorf módon ele-

gyedő vas(II) helyettesíti. A cink-szulfid különleges feltételek mellett és magas hőmér-

sékleten keletkező változata a wurtzit (β-ZnS). Ritkább, de szintén fontos cinkérc a cinkit

(vöröscinkérc, ZnO) és a másodlagos ásványként előforduló smithsonit (cinkpát, gálma

ZnCO3) [6]. Ezekből az ércekből általában pörkölési eljárással, cink-oxid köztiterméken

keresztül nyerik ki a cinket.

Az utóbbi években a cink és a cinkvegyületek iránti igények megnőttek. A tiszta

cinkkel szemben támasztott minőségi követelmények is emelkedtek. Ezért, s a jó minősé-

gű, tiszta cinkérc-készletek kimerülése következtében a tiszta cink előállítása egyre bo-

nyolultabb és költségesebb feladat. A jelenleg hozzáférhető cinkércek egyre gyengülő mi-

nősége, valamint a környezetvédelmi előírások szigorodása miatt az utóbbi években elő-

térbe kerültek az ipar cinktartalmú hulladékainak feldolgozására irányuló próbálkozások

[7]. Ugyanakkor e veszélyes hulladékok feldolgozását a tárolásuk nehézségei és a bennük

található anyagok újrahasznosítási lehetőségei is sürgetik.
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A metallurgiai iparban képződő cinktartalmú anyagok közül legnagyobb mennyiség-

ben a horganyzás cinkmaradékai és a kohók szállóporai szerepelnek. Ezekben az anyagok-

ban a cinktartalom, bár kisebb mint az ércekben, de még elég magas ahhoz, hogy feldol-

gozzák őket (kb. 8-15 %), tartalmaznak továbbá rendszerint vasat is (legalább 5-10 %), sőt

bizonyos mennyiségű kalcium (0,5 %), valamint ólom, és kis mennyiségben egyéb nehéz-

fémek is megtalálhatóak bennük.

Jelenleg nem létezik olyan nagy hatékonyságú és viszonylag egyszerű eljárás,

amely lehetőséget adna a fenti, – az ércekhez viszonyítva – alacsony cinktartalmú nyers-

anyagokból (mint pl. a tűzihorganyiszap is) a cink-oxid kinyerésre. Léteznek viszont el-

járások, melyek ilyen anyagok kezelésével energiaigényes [8], vagy igen bonyolult módon

[9] foglalkoznak. Általában nem veszik figyelembe, hogy a cink kinyerését a benne előfor-

duló egyéb anyagok jelenléte mellett kell megvalósítani és nincsenek tekintettel arra sem,

hogy milyen a hulladék-nyersanyag tisztasága. Tehát nem rendelkezünk még a

tűzihorganyiszap cinktartalmának kinyerésére alkalmazható eljárással sem.

Jelenleg csupán a nagyobb cinktartalmú (legalább 30-40 %) ércekre van kidolgozott

módszer a cink kinyerésére. A cinkércekre kidolgozott eljárások közül a legismertebbek a

hidrometallurgiás (nedves) eljárások, amelyeket közvetlenül, vagy pörkölés után alkal-

maznak. A hidrometallurgiás eljárások cink-oxidot, cink-karbonátot vagy cink-ferritet tar-

talmazó nyersanyagokból indulnak ki. A nedves eljárások két nagy csoportja a savas (kén-

sav), illetve a komplexképzéses (ammóniás) kilúgzási eljárások. A következőkben röviden

ezeket a módszereket mutatom be.

3.2. A cink kivonása kénsavas eljárással

3.2.1. A módszer elve

A cink előállítására régóta ismert módszer a cinkércek kénsavas eljáráson alapuló

feldolgozása [5]. Az eljárást közvetlenül a kitermelt, megrostált és előkészített nyers ér-

ceknél, vagy a már pörkölésen átment érceknél alkalmazzák. A cinktartalmú ércek pörkö-

lése több száz fokon történik (amikor elsősorban ZnS → ZnO folyamat játszódik le) és
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cink-oxidot (ZnO) tartalmazó nyersanyagot eredményez. Amennyiben az érc vasat is tar-

talmaz, úgy a pörkölésnél cink-ferrit (ZnFe2O4) is keletkezik az ércben.

A savas eljárás során alkalmazott kénsav az ércekben lévő cinkvegyületekkel reagál-

va cink-sókat, elsősorban cinkszulfátot képez. A cink-szulfát tisztítása, azaz a vastól és a

nehézfémektől történő elválasztása után, lúgokkal [10], illetve vízoldható karbonát-

vegyületekkel (Na2CO3, NH4HCO3) végzett kezeléssel cink-hidroxidot, illetve bázikus cink-

karbonát csapadékot választanak le. Ezeket a csapadékokat szűrés, illetve mosás után kal-

cinálással alakítják át cink-oxid termékké.

A cink-oxid és a bázikus cink-karbonát már szobahőmérsékleten is jól oldódik híg

kénsavban [11]. A cink-ferritet azonban csak forró, tömény kénsav képes feloldani [5, 12].

Ha a kioldás (ipari nevén lúgzás) során az ércből jó cinkkihozatalra törekszenek és a benne

lévő ferritet is feloldják, akkor nemcsak a cink, hanem a vas és a többi szennyező is oldat-

ba kerül. A vas ugyan hidrolízissel kicsapható az oldatból, de az ekkor képződő, nagy tö-

megű, rosszul szűrhető vas(III)-oxi-hidroxid sok cinket adszorbeál a felületén [13, 14, 15,

16, 17]. A vas(III)-oxi-hidroxid csapadék tehát rendkívül nehezen kezelhető, és nagy

kilúgzószer, illetve nagy cinkveszteséget okoz. A technológiai nehézségek elkerülése, il-

letve a megfelelő hatásfok elérése érdekében ezért a kénsavas kilúgzást ketté bontják:

„semleges” és „savas” lúgzásra.

3.2.2. A „semleges lúgzás”

A jelenlegi gyakorlatban kénsavval mindig két lépésben lúgoznak [5]. Az első lépés

minden esetben a cink-oxid, illetve a cink-karbonátok ércből történő híg savas kioldása,

amit „semleges lúgzás”-nak neveznek. A „semleges lúgzás”-hoz, a második („savas”) lúg-

zási lépcső után keletkező (ld. II.3.2.3. pont), csekély vastartalmú, kb. 15 g/dm3 koncentrá-

ciójú kénsav-oldatot használják fel. Ekkor cink-szulfát-oldat képződik a következő reak-

cióegyenlet alapján:

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O (1)
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A „semleges lúgzás” célja nem a kiindulási anyag cinktartalmának minél tökélete-

sebb hatásfokú oldatba vitele, hanem elsődlegesen a vasat nem tartalmazó cinksó-oldat

előállítása. Ezért e művelethez szükséges oldat és a szilárd anyag arányát úgy kell megvá-

lasztani, hogy a cink-oxid fölöslegben legyen. A cink-oxid feleslege elfogyasztja a szabad

kénsavat, illetve a kilúgzó oldatban jelen lévő vasvegyületek hidrolízise közben keletkező

kénsavat, így megnöveli az elegy pH-ját (kb. pH = 5 lesz), s ezáltal megakadályozza, hogy

a vastartalmú szennyezők is kioldódjanak a nyersanyagból. Mivel a kilúgzáshoz általában

a második, ún. „savas” kilúgzáskor (ld. II.3.2.3. pont) kapott csekély vastartalmú, hígabb

kénsav-oldatot használják fel, így a pH növekedése elősegíti az ebben jelenlévő kevés vas

és az egyéb szennyező elemek hidrolízisét is, és ezáltal a vas-hidroxid csapadékok megje-

lenését:

FeSO4 + 2 H2O ↔ Fe(OH)2 + H2SO4

↓ ,O’ (levegő)

FeO(OH) (2)

Fe2(SO4)3 + 6 H2O = 2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4

↓ - H2O

FeO(OH) (3)

A vas(II)-hidroxid csak lassan válik ki és jobban is oldódik, mint a vas(III)-hidroxid

csapadék. Így a vas(III)-oxi-hidroxid lecsapatásáért a „semleges lúgzás”-nál – a vas(II)

oxidálása céljából – oxidáló anyag jelenlétéről kell gondoskodni. A neutrális lúgzáshoz

általában levegőt vezetnek, esetenként erélyesebb oxidálószereket (H2O2) is adagolnak

[18]. A vas gyakran bázikus szulfát alakjában is kiválhat az oldatból [19].

A frissen kivált vas(III)-oxi-hidroxid csapadék számos szennyezőt jól adszorbeál a

felületén [14, 15, 17, 20], de az adszorpciós hatásfok a csapadék öregedésével rohamosan

csökken [13, 15]. Ezért a „semleges lúgzás”-t 60 °C-nál nem magasabb hőmérsékleten és

maximum 1-2 órán át végzik. Végeredményben így érik el a „semleges lúgzás” célját, a

vasmentes (enyhén savas, pH = 5) cinksó-oldatot. (A lúgzásból az oldat további tisztítási

folyamathoz kerül.)
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3.2.3. A „savas lúgzás”

A „semleges lúgzás” szilárd maradékát, amely kevesebb cinket és fajlagosan több

vasat tartalmaz, a második, „savas lúgzási” lépésben olyan körülmények között lúgozzák

tovább, hogy a visszamaradt, elsősorban ferrites formában levő cink minél teljesebb mér-

tékben feloldódjék [5]. Így érhető el a „savas lúgzás” célja: a szilárd anyag cinktartalmá-

nak nagy hatásfokú kinyerése. A „savas lúgzás”-ból kikerülő szennyezett, nagy vastartal-

mú oldatból a vasat jól szűrhető csapadék alakjában választják le, az alább leírt eljárások

szerint (ld. II.3.2.3.1. és II.3.2.3.2. pontok). A csapadéktól elkülönített oldatot pedig – a

cink-vegyületek hidroxid, vagy bázikus karbonát formában való kicsapása után – az előző,

„semleges lúgzás”-nál használják fel.

A második, „savas lúgzási” lépcső és a vas-eltávolítás kivitelezésének módjától füg-

gően többféle eljárás terjedt el. A leggyakrabban használt eljárások az ún.: jarozitos, illet-

ve a goethites módszer.

3.2.3.1. A jarozitos eljárás

A jarozitos eljárás [5] a vas leválasztásakor keletkező csapadéknak ásványként is

előforduló formájáról (Fe6(SO4)4(OH)12) kapta a nevét. A „semleges lúgzás” cinktartalmú,

szilárd ércmaradékát 90 °C-on savas kezelésnek vetik alá. Az 50-150 g/dm3 koncentrációjú

kénsav-oldat hatására a különféle vas(III)-oxid és -oxihidroxid módosulatok és a cink-

ferrit is feloldódik:

Fe2O3 + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3 H2O (4)

2 FeOOH + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 4 H2O (5)

ZnFe2O4 + 4 H2SO4 = ZnSO4 + Fe2(SO4)3+ 4 H2O (6)

Az ércekben kis mennyiségben előforduló cink-szilikát a „savas lúgzás”-kor is csak

kismértékben oldódik. A savas kioldást gőzzel fűtött tartályokban úgy végzik, hogy a mű-

velet végén az oldat kénsav koncentrációja 20-50 g/dm3 maradjon. A „savas lúgzás” kö-

rülményei között a „semleges lúgzás” szilárd maradványából minden jelenlévő fém (az

ólom kivételével) feloldódik.
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A forró „savas lúgzás”-ból kikerülő oldatban a vas koncentrációja eléri a 20 g/dm3-t.

Mivel a jarozit-csapadék keletkezése pH = 1,5 értéken játszódik le kellő mértékben és se-

bességgel, ezért a kicsapás előtt az oldatot – a már korábban kapott jarozit kicsapásából

származó – iszap adagolásával részlegesen neutralizálják. Ezt követően ammónium-

hidroxidot vagy nátrium-szulfátot adagolnak az oldathoz, amikor a vas ammónium-jarozit

((NH4)2Fe6(SO4)4(OH)12) nátrium-jarozit (Na2Fe6(SO4)4(OH)12) vagy karfosziderit

((H3O)2Fe6(SO4)4(OH)12) alakjában csapódik ki az oldatból:

3 Fe2(SO4)3 + 10 H2O + 2 NH4OH = (NH4)2Fe6(SO4)4(OH)12 + 5 H2SO4 (7)

3 Fe2(SO4)3 + 12 H2O + Na2SO4 = Na2Fe6(SO4)4(OH)12 + 6 H2SO4 (8)

3 Fe2(SO4)3 + 14 H2O = (H3O)2Fe6(SO4)4(OH)12 + 5 H2SO4 (9)

A vastalanítás nátriumionok jelenlétében a leghatékonyabb. A sikeres vastalanítást

az oldat cink-szulfát tartalma nem befolyásolja ugyan, de 100 g/dm3-nél nagyobb cinkkon-

centráció esetén nagy az oldat viszkozitása, ami a jarozit-csapadék szűrhetőségét rontja. A

jarozit-csapadékot sűrítőkben különítik el az oldattól és gátakkal körülvett tárolóhelyre vi-

szik. (Amint már utaltam rá, a vas kicsapása után visszamaradó oldatot felhasználják a

„semleges lúgzás”-hoz, azaz „visszajáratják” a rendszerbe.)

A cinkkitermelés hatásfoka a cinkérc vastartalmának függvénye: 8 % vastartalomnál

97,3 %-os, míg 20 % vastartalom esetén csak 83 %-os a hatásfok. A jarozit-iszap kb. 4-6

% cinket tartalmaz, ezért a talajvíz védelme érdekében csak különleges rendszabályok ér-

vényesítésével tárolható.

A jarozitos eljárás előnye, hogy elősegíti a körfolyamat szulfátegyensúlyának meg-

tartását, mivel a rendszerbe a lúgzáshoz használt kénsavval bekerülő szulfát-felesleg a

jarozit-csapadékkal és a maradványokkal együtt eltávozik. A nagy tömegű jarozit-

csapadék tárolása azonban gazdaságtalan és környezetvédelmi problémákat okoz. Újabban

kísérleteket végeznek a jarozitcsapadék feldolgozására is. Ennek során a vastartalmat, a

jarozit tömény ammóniás kezelésével hematittá vagy magnetitté alakítják, és ekkor mel-

léktermékként ammónium-szulfát képződik [21]. Az ammónium-szulfát műtrágyaként

hasznosítható, de az eljárás nagy vegyszer- és energiaigényű.
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3.2.3.2. A goethites eljárás

A nagy tömegű, környezetszennyező jarozitcsapadék keletkezésének kiküszöbölésé-

re fejlesztették ki a goethites eljárást [5]. Az eljárás a vas leválasztásakor keletkező csapa-

déknak ásványként is előforduló formájáról (FeO(OH)) kapta a nevét. A „semleges” és a

forró „savas” lúgzás a jarozitos eljárásnál ismertetett módon történik. A savas kioldás vé-

gén az oldat kénsav koncentrációja 35-39 g/dm3. A forró savas lúgzásból kikerülő, fémeket

tartalmazó, kénsavas oldatot, 90 °C-on, ún. szulfidos „szín”-porral (ZnS és FeS2 tartalmú)

először redukálják, illetve részben semlegesítik:

Fe2(SO4)3 + ZnS = 2 FeSO4 + ZnSO4 + S (10)

Fe2(SO4)3 + FeS2 = 3 FeSO4 + 2 S (11)

Fe2(SO4)3 + H2S = 2 FeSO4 + H2SO4 + S (12)

6 Fe2(SO4)3 + 2 S + 8 H2O = 12 FeSO4 + 8 H2SO4 (13)

A savas lúgzásból kikerülő oldat igen savas. A vas redukciójára azért van szükség,

mert a vas (goethit) kicsapatásához itt nagyobb mértékben kell semlegesíteni az oldatot,

mint a jarozit-csapadék kiválasztásánál. A redukciós Fe(III) → Fe(II) folyamat pedig meg-

akadályozza, hogy a vas zöme már az előneutralizáláskor hidrolizáljon, azáltal, hogy a vas

vas(II)-hidroxidként csak lassabban válik ki.

A redukált oldatot pH = 2-3,5 értékűre semlegesítik. Az előneutralizálás szilárd ma-

radványát a forró savas lúgzáshoz viszik vissza. A „semlegesített” oldatból levegővel vég-

zett oxidációval (Fe(II) → Fe(III)), 70-90 °C-on választják le a kristályos goethitet:

2 FeSO4 + 0,5 O2 + 3 H2O = 2 FeO(OH) + 2 H2SO4 (14)

4 FeSO4 + 4 ZnO + 2 H2O + O2 = 4 FeO(OH) + 4 ZnSO4 (15)

A goethites eljárás előnye, hogy a goethit képzéséhez nem kell oxidáló pótlék, így

kisebb tömegű a csapadék. Az eljárás hátránya viszont, hogy a goethites csapadék kivá-

láskor mintegy 5-9 % cinket is magával ragad [15, 17], ami savval nem mosható ki, mert a

goethit savoldható. A nagy vastartalma (40-42 %) ellenére, de a jelenlevő cink miatt sem
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használható fel ez a hulladék a maradvány vaskohóban, a kohó falazatának kímélése érde-

kében, hanem egyéb módon [22] kell feldolgozni. A goethites eljárásban nincs lehetőség a

szulfátmérleg szabályozására. Több technológiai lépést tartalmaz, mint a jarozitos eljárás,

nagyobb a beruházási igénye és bonyolultabb az üzemvitele is.

Ezek az eljárások a kisebb cinktartalmú (5-15 %) és – különösen – a vasat nagy

mennyiségben (5-10 %) tartalmazó cinkhulladékok esetén nem gazdaságosak.

3.3. A cink kivonása ammóniával és ammóniumsókkal való kezeléssel

3.3.1. A módszer elve

A cinkben viszonylag szegény cink-oxidos nyersanyagok (pl. rossz minőségű ércek,

ipari hulladékok) feldolgozása során a savas kezelési eljárások nem gazdaságosak. Külö-

nösen igaz ez a nagy vas- és kis cinktartalmú nyersanyagoknál, ahol éppen ezért elő-

szeretettel alkalmazzák a cinknek komplex-vegyületek formájában való kioldását

ammóniumsókkal illetve ammónia-ammóniumsó keverékekkel. A módszerek alapja az

a felismerés, hogy míg a vas – a lúgzási körülmények között – nem képez stabil ammónia

komplexet, addig pl. a cink-tetraammin-komplexek stabilak, és vízoldhatóságuk miatt el-

választhatóak az oldhatatlan vasvegyületektől, pl. a hidratált vas-oxidoktól.

A cinktartalmú nyersanyagok közül a cink-oxid és a cink-karbonát tartalmú ércek

közvetlenül reagálnak az ammóniával komplexképződés közben, illetve ammóniumsókkal,

mint savprekurzorokkal sóképződés közben. Kilúgzószerként 25-28 %-os, erősen lúgos

ammónium-hidroxid oldattól kezdve [23] a gyengén lúgos ammónium-karbonáton át [24,

25], egészen a savas, koncentrált ammónium-klorid oldatokig [26, 27] különböző lúgzó-

szereket használnak. A kilúgzási folyamat hatásossága érdekében, az ammónia komplex-

képző és az ammóniumsók savprekurzor tulajdonsága kombinációjából eredő előnyöket

felhasználva, általában ammónia-ammóniumsó (ammónium-klorid, -szulfát, -nitrát, -

hidrogén-karbonát vagy -karbonát) keverékeket használnak.

A cinktartalmú nyersanyagok közül a cink-szulfid-tartalmú ércek sem ammóniában,

sem ammóniumsókban nem oldódnak. Oxidatív pörköléssel azonban cink-szulfáttá, illetve
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-oxiddá alakítják, amelyek közül a cink-szulfát már vízoldható, a cink-oxid pedig az alábbi

reakcióegyenletek (17-18) értelmében (ld. II.3.3.2. pont) az adott módszerrel feldolgozha-

tó.

Fontos megjegyezni, hogy a vastartalmú nyersanyagok, elsősorban az ipari hulla-

dékok sokszor cink-ferritet (ZnFe2O4) is tartalmaznak [28], illetve más hulladékokból,

pl. tűzihorganyiszapból a termikus zsugorítás és térfogatcsökkentés során is képződik a

cink-ferrit [29], amely azonban sem ammóniával, sem ammónium-sókkal [30], de még

a hideg ásványi savakkal sem reagál. Ebben az esetben a reduktív pörkölés alkalmazása

vezethet a célhoz, amint azt az elektromos ívkemencék porának (illetve cink és vastartalmú

hulladékok) feldolgozására kidolgozott szabadalom [31] is példázza. Eszerint a cink- és

vas-oxidok keverékét, valamint a cink-ferritet is tartalmazó por ammónium-kloridos

kilúgzását megelőzően, a cinktartalmú hulladékot 500 °C-nál nagyobb hőmérsékleten, szén

jelenlétében megpörkölik. Ekkor a cink-ferrit cink-oxidra és vas-oxidra bomlik, a vas(III)-

oxid egy része pedig vas(II)-oxiddá redukálódik (16). Ezúton a cinktartalom pl. ammóniá-

val való kilúgzással oldatba vihető vegyületté alakul.

4 ZnFe2O4 + C (600 °C) → 4 ZnO + 4 FeO + 2 Fe2O3 + CO2 (g) (16)

3.3.2. A kilúgzás során lejátszódó reakciók

Az oxidos cink-nyersanyagok esetében ammóniával, vagy ammónia-ammóniumsó-

oldattal végzett kilúgzás folyamán, a következő általános egyenletekkel szemléltethető re-

akciók játszódnak le [32, 33].

ZnO + i NH3 (aq) + H2O = Zn(NH3)i
2+ + 2 OH- (17)

ZnO + (i-2) NH3 (aq) + 2 NH4X = Zn(NH3)i
2+ + 2 X- + H2O (18)

(ahol i értéke 2, 3, vagy 4 lehet; X fél mól karbonátot, vagy szulfátot, illetve egy mól nit-

rátot vagy kloridot jelent).

Az ammóniumsó ellenionjának, az ammónia-oldat koncentrációjának, a pH-nak és a

Zn : NH3 : NH4
+ arányának meghatározó szerepe van abban, hogy milyen vegyületek kép-

ződnek a kilúgzási reakciókban [34]. Ha ammónium-karbonát és ammónium-hidrogén-
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karbonát a kilúgzószer, akkor cink-tetraammin-karbonát, ([Zn(NH3)4]CO3) [24, 33, 35], ha

ammónium-szulfát, akkor ZnSO4*2(NH4)2SO4 kettőssó vagy cink-tetraammin-szulfát,

[Zn(NH3)4]SO4 [36, 37] keletkezhet. Ammónium-nitrát kilúgzószert alkalmazva

[Zn(NH3)4]NO3 [37] keletkezhet. Ammónium-klorid kilúgzószer esetében [Zn(NH3)2]Cl2 és

[Zn(NH3)4]Cl2 [30, 37, 38], míg ammónium-sók távollétében [Zn(NH3)4](OH)2 oldat [36,

39] képződhet.

Az ammónia-ammóniumsó kilúgzószerek alkalmazásánál a kivonó oldat cinktartal-

ma mellett az oldatban megjelenik a réz, a mangán, illetve más, ammónia-komplexet képző

fémek. Az ammóniumsók fém-oxidot feloldó hatása következtében egyéb, az ammóniával

komplexet nem képező fémek (pl. ólom) is oldatba kerülnek.

3.3.3. A fémszennyezők elválasztása a cink-ammin-komplexek vizes oldataiból

Az ammónia-ammóniumsó keverékek alkalmazásával végzett eljárásokban a cinken

kívül egyéb, amminkomplexet képző fémek szintén ammónia-komplexek vagy sók formá-

jában, illetve az ammóniával komplexet nem képző fémek az alkalmazott ammóniumsó

anionjával képzett sóik formájában kerülhetnek oldatba. Ily módon a fentebb említett eljá-

rásokban [23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39] kis részben a vas, az ólom, a

kalcium és a nehézfémek egy része is kioldódik.

A kinyerhető cink-vegyületekkel szemben támasztott minőségi követelmények telje-

sítése érdekében, a kilúgzással kapott oldatot meg kell tisztítani a kísérő elemektől. A tisz-

tításra alkalmazható módszerek közül az oxidációt [24, 37], a cementálást [24, 30, 33, 37],

a szulfidálást [32, 35, 36], vagy e módszerek kombinációit [37] használják.

A tipikus szennyező elemek közül a mangán és a vas az erősen lúgos ammóniás ol-

dataikból, oxidációval vas-oxi-hidroxid (FeO(OH)) illetve mangán-dioxid (MnO2) formá-

ban csapható le. Az oxidáció túlnyomáson (0,2-1,0 MPa), forró levegő (95 °C) bevezeté-

sével [24], vagy kálium-permanganáttal [37], vagy hidrogén-peroxiddal [37], illetve

ammonium-peroxo-diszulfáttal [32] is megvalósítható.
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A cinket kísérő kadmium és ólom, és általában a cinknél pozitívabb standard poten-

ciálú fémek (pl. Ag, Co, Cu, Ni) kicementálása céljából cinkport adagolnak az ammóniás

szűrlethez [24, 30, 37]. A cementálás során a jelenlevő ólom, illetve a kadmium finom por-

csapadékként, egy egyszerű ülepítési lépés során leválaszthatók [33]:

Me2+ + Zn = Zn2+ + Me (19)

A módszer hátránya, hogy az elemi ólom és a kadmium a cink-por felületére válik ki,

ami a reakciófelület csökkenését eredményezi. Emiatt finom, nagy felülettel rendelkező

cink-port használnak. Ez azonban gyorsan aggregálódik és a reaktor aljára süllyed. Ezt a

jelenséget gyors kevertetéssel sem lehetett ellensúlyozni, ezért – egyetlen lehetőségként –

a cink-port nagy feleslegben alkalmazzák, így a folyamat igen sokba kerül [30].

Az ammóniás közegbe beoldódott cinket kis mennyiségben (2-3 %-ban) kísérő ne-

hézfémek elválasztására nagyon hatékony módszer a szulfidos kezelés [32]. A kilúgzó ol-

dathoz, a benne levő kísérő elemekhez képest 2-4-szeres mennyiségű (oldott állapotú)

szulfidot (S2-) adagolva, a tipikus kísérő elemek közül a kadmium, a réz és az ólom csapa-

dék formájában maradéktalanul eltávolíthatók:

Me2+ + S2- = MeS (20)

A tisztítás 0-60 °C között, illetve 0,25-4 óra alatt valósítható meg. Szulfidos tisztító-

szer gyanánt nátrium-hidrogén-szulfidot, kén-hidrogént, vagy más szulfidokat is használ-

nak. A tisztítás során képződő csapadékot többször mossák ammóniumsó-oldattal, majd

vízzel. A cink egy csekély része szintén a csapadékba kerül [32], ez azonban még növeli is

a visszamaradt oldat tisztaságát a ZnS kollektor hatásának köszönhetően [32]. Ez a mód-

szer az I. kation-osztályba tartozó elemek elválasztását teszi lehetővé.

A kilúgzási folyamat megfelelő irányításával a kísérő elemek egy része már a

kilúgzási folyamat során elválasztható. Így pl. az NH4OH – (NH4)2SO4 – (NH4)2S2O8

kilúgzószer kombinációt [32] alkalmazva, az ólom PbSO4 formában ((NH4)2SO4 hatása), a

vas, illetve a mangán FeO(OH), illetve MnO2 ((NH4)2S2O8 oxidáció hatása) formában a
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kilúgzási maradékban csapadékként visszamarad, az alábbi egyenletek szerint. Mindeköz-

ben a cink beoldódik a kilúgzó oldatba, s így elválik ezektől az elemektől.

H2O + PbO + (NH4)2SO4 = PbSO4 + 2 NH4OH (21)

Mn2+ + S2O8
2- + 4 OH- = 2 H2O + MnO2 + 2 SO4

2- (22)

2 Fe2+ + S2O8
2- + 6 OH- = 2 H2O + 2 FeO(OH) + 2 SO4

2- (23)

3.3.4. A cink kinyerése a cink-ammin-komplexek oldataiból

A cink-tetraammin-komplexek egyensúlyban állnak az oldatban lévő ammóniával és

egyéb ionokkal. A cink kiválasztásához az ammónia koncentráció csökkentése szükséges,

amely deamminálással (az ammónia eltávolítása az egyensúlyi rendszerből) végezhető el.

Az ammónia eltávolítása történhet termikus úton [24, 33, 35, 36, 39], vagy vákuum alkal-

mazásával, vagy pedig a pH csökkentésével (NH4
+-tartalmú só képzése) [32]. A cink elvi-

leg kinyerhető ammóniában oldhatatlan cinkvegyületek képzésével [37] vagy elektrolízis

útján is [40, 41, 42].

Az ammónia elpárologtatását rendszerint nagy ammónia-koncentrációknál alkalmaz-

zák. A pH csökkentésével történő ammónia-eltávolítás ásványi savak, vagy savanyúan

hidrolizáló, előnyösen cinktartalmú anyagok, mint pl. ZnSO4*(NH4)2SO4*6H2O kettős só

adagolásával valósítható meg. Az eljárások során a cink cink-hidroxid csapadék formájá-

ban válik le, amely mosással, szűréssel és kalcinálással nagytisztaságú cink-oxiddá alakít-

ható. A különböző deamminálási folyamatok részleteit a következőkben mutatom be. [32]

3.3.4.1. Savas semlegesítéssel

A Zn(NH3)i
2+-tartalmú oldatok savas semlegesítését (azaz a pH csökkentését) két

lépcsőben végzik. Az első lépcsőben a cink-ammónium-szulfát (ZnSO4*(NH4)2SO4*6H2O)

savanyúan hidrolizáló, kettőssót tartalmazó mosófolyadékot (azaz az alábbiakban leírt má-

sodik lépcsőben képződő közti terméket) használják fel semlegesítőszerként [32]. A sem-

legesítés az alábbi reakcióegyenlet szerint, 0-90 °C közötti hőmérsékleten, 0,25-6 óra kö-

zötti reakcióidő alatt megy végbe:
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Zn(NH3)i
2+ + 2 OH- + ZnSO4*(NH4)2SO4*6H2O = 

= 2 Zn(OH)2 + 2 (NH4)2SO4 + (i-2) NH3 (aq) + 4 H2O

(ahol i értéke 2, 3, vagy 4 lehet) (24)

Az első cink-kinyerési lépcsőben, az oldatban levő cinktartalomnak csak a 30-50 %-

a nyerhető ki cink-hidroxid csapadék formájában (24). Így a kettőssó alkalmazásával vég-

zett semlegesítés után, a teljes cinkelválasztáshoz még tovább kell lépni. A második lép-

csőben a pH további csökkentéséhez és az NH3-tartalom lekötéséhez már tiszta kénsavat

alkalmaznak [32]. Ekkor a pH 1-4 érték közöttire csökken és a cink teljes mennyisége

cink-szulfáttá alakul, amely a képződött ammónium-szulfáttal kettőssót képez és jól kikris-

tályosítható:

Zn(NH3)i
2+ + 2 OH- + (i/2+1) H2SO4 + 4 H2O =

= ZnSO4*(NH4)2SO4*6H2O + (i/2-1) (NH4)2SO4

(ahol i értéke 2, 3, vagy 4 lehet) (25)

A kettőssó kiválása 0-80 °C közötti hőmérsékleten, 0,25-4 óra közötti időtartamot

igényel. A megmaradó oldat és a kivált cink-ammónium-szulfát kettőssó szuszpenzióját,

semlegesítőszerként „vissza lehet forgatni” az első cinkelválasztási folyamatba [32].

3.3.4.2. Az ammónia elpárologtatásával

A nagy ammóniatartalmú (töménysége 5 % (g/g) feletti) mosófolyadékoknál a cink-

elválasztásra az ammónia-elpárologtatás módszerét használják [32]:

Zn(NH3)i2+ + 2 OH- = Zn(OH)2 + i NH3 (g)

(ahol i értéke 1, 2, 3, vagy 4 lehet) (26)

Az ammónia elpárologtatása 80-98 °C közötti hőmérsékleten és atmoszférikus nyo-

máson, illetve vákuum alatt történhet. A kapott cink-hidroxidot, mosás után, 300-900 °C

közötti hőmérsékleten, 0,25-6 óra közötti időtartamig kalcinálják, s így cink-oxidot nyer-

nek [32]:
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Zn(OH)2 = ZnO + H2O (27)

Az ammóniát és ammónium-hidrogén-karbonátot is tartalmazó oldattal végzett

kilúgzási folyamatokban [33] a tisztítás után kapott oldat főleg cink-tetraammin-karbonát

komplexet tartalmaz. Az oldatot forró gőz alkalmazásával, 80-100 °C-ra melegítve a cink-

komplex elbomlik és az ammónia-gáz felszabadul, miközben a cink-ionok a karbonát-, il-

letve a hidroxid-ionokkal bázikus cink-karbonát csapadékot képeznek [33]. A termikus

ammónia-mentesítést a vákuum alkalmazása itt is elősegíti:

3 Zn(NH3)4CO3 (aq) + 2 H2O = Zn3(OH)4CO3 (sz) + 12 NH3 (g) + 2 CO2 (g) (28)

Az ammónia-mentesítés során a széndioxid egy része (amely karbonát prekurzor a

reciklizálásnál, ld. II.3.3.5. pont) is felszabadul. A folyamatban képződött bázisos cink-

karbonát csapadékot forgó kemencében, 600-650 °C közötti hőmérsékleten kalcinálják, s

cink-oxidot kapnak [33]. A széndioxid másik része a kalcinálás során szabadul fel:

Zn3(OH)4CO3 (600-650 °C) → 3 ZnO (sz) + CO2 (g) + 2 H2O (29)

A cink lecsapása bázikus cink-karbonátként, vagy cink-hidroxid formájában már 30-

70 °C-on is elérhető [37]. A műveletet 15-30 tömeg %-os ammónium-karbonát hozzáadá-

sával, az ammónia egyidejű kimelegítése mellett végzik.

A cink cink-hidroxid vagy cink-karbonát formájú kinyerési folyamatok egyik hátrá-

nya, hogy szulfát-, klorid- és nitrát-ionokat tartalmazó (idegen ionokat tartalmazó) oldatok,

illetve szilárd anyagok képződnek. A képződő cink-hidroxid kolloidális természetű, ezért

szűrése nehézkes, továbbá, mivel nagy mennyiségű vizet zár magába, a kalcinálása is sok

energiát igényel. Hasonlóan előnytelen, hogy a bázikus cink-karbonát kalcinálási hőfoka is

magas (600-650 °C), és így a folyamat energiaigényes.

Cink-oxid kristályosítható ki a cink-diammin-diklorid-tartalmú (Zn(NH3)2Cl2), forró

oldatokból végzett, hidrolízissel egybekötött deamminálás eredményeként is. A cink-oxid

azonban ebben az esetben nem homogén formában keletkezik. A por-röntgendiffrakciós
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mérések egyértelműen több fázis egyidejű (pl. cink-hidroxid és cink-oxid-hidrátok) jelen-

létét igazolják. [30]

Ha cink-diammin-diklorid-tartalmú oldatokat alacsony hőmérsékleten (20 és 60 °C

közé hűtött oldat) deamminálják, a hidrolízis visszaszorulása következtében jelentős

mennyiségű cink-diammin-dikloridot, továbbá hidratált cink-oxidot és cink-hidroxidot

tartalmazó vegyes összetételű csapadék keletkezik. Ezt a csapadékot az oldatból kiszűrik,

majd 25 és 100 °C hőmérséklet között mossák. Ekkor a meleg vízben jól oldódó cink-

diammin-diklorid a mosóvízzel kioldódik. A mosás után a csapadékot 350 °C hőmérsék-

leten megszárítva cink-oxidot nyernek. Mindemellett a mosóvízzel eltávozó cink-diamin-

diklorid a cink kinyerése szempontjából jelentős veszteséget jelent. Mindezeknek tudatá-

ban kell lennünk, amikor egy adott kilúgzószert pl. ammónium-kloridot alkalmazunk az

ércekből a cink kinyerésére. [31]

3.3.4.3. Cink-kinyerés elektrolízis útján

Az elektrolitikus folyamatok alkalmazásakor az oldatnak célszerűen csak egyféle

fémes elem vegyületét kell tartalmaznia [42], mivel a jelenlevő egyéb fémek az áram ki-

használási hatékonyságát csökkentik és a cinkkel együtt szintén kiválhatnak. Ez a helyzet

áll fenn, ha a cinket viszonylag tiszta ZnSO4 oldatból kell kinyerni. Több olyan eset is is-

mert, melynél cink-szulfát oldatot kapnak, pl: a cink-oxid és a cink-karbonátok kénsavas

feloldásával [11], vagy a II.3.3.4.1. sz. pontban leírtak szerint. Az elektrolízis alatt a kató-

don a cink-ion redukálódik, s a fémcink leválik, míg az anódnál kénsav keletkezik.

Előfordul az is, hogy az elektrolízist [Zn(NH3)4]Cl2 tartalmú oldatokon alkalmazzák

[40, 41]. A cink-tetraammin-komplexeket tartalmazó oldat elektrolízisének vizsgálata so-

rán megállapították, hogy a Zn/Zn(II) potenciálja erősen függ az ammónia koncentráció-

jától, illetve a pH-tól is [43]. A kloridtartalmú oldatok elektrolízise azonban egyéb prob-

lémát is hordoz, mert az ammóniát (ammónium-iont) és az egyidejűleg kloridot is tartal-

mazó oldatok elektrolízise robbanékony nitrogén-triklorid képződéséhez vezethet [44].

Ezek a tényezők az elektrolízis megvalósítását korlátozhatják. Ezen túlmenően az elektro-

litikus kinyerés alkalmazásának hátránya az elektromos áram igénye, amely jelentős költ-

ségnövelő tényezőként hathat.
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3.3.5. A lúgzószerek reciklizálási lehetőségei

Az előző fejezetben tárgyaltak szerint (ld. II.3.3.4.2. pont) a cink-ammin komplexek

termikus megbontása során képződő ammónia-gáz eltávolítása – a savanyításon kívül –

történhet hőkezeléssel, és/vagy vákuumos megoldással is. A hőkezelés után a lehűtött am-

mónia-gázt az ammónia-deszorber berendezésből elnyelető kádakba vezetik. Gazdasági és

környezetvédelmi szempontok miatt az ammónia (és esetlegesen a széndioxid)

reciklizálása rendkívül lényeges a kilúgzószer regenerálásához [33], hiszen ez a termék

előállítási költségét közvetlenül érinti.

A bázisos karbonát képződését követő hőkezelés folyamán, illetve a [Zn(NH3)4]CO3

oldatok savanyításakor keletkező szén-dioxid ugyancsak reciklizálható. Így a

[Zn(NH3)4]CO3 termikus megbontásakor mind az ammónia, mind a szén-dioxid vissza-

nyerhető és előnyösen felhasználható ammónium-karbonát-tartalmú kilúgzószer gyártására

[24]. Ennek során az ammónia és a széndioxid gázkeveréket (lehűtés után) 30 °C körüli

hőmérsékleten (elválasztás nélkül) vizes elnyeletőbe vezetik.

3.3.6. A kezelés ipari szempontjai

Az alábbiakban néhány ipari példán keresztül mutatom be az ammóniás kilúgzás so-

rán alkalmazott körülmények (lúgzószer mennyisége, hőmérséklet, idő stb.) hatását a

kilúgzási folyamat hatékonyságára.

3.3.6.1. NH3-CO2-H2O rendszerrel végzett kilúgzási eljárás

A kb. 20 % cink-oxid tartalmú kohászati szállópor és oxidos cinkérc nyersanyag

esetében, a mintát először ammóniát és ammónium-hidrogén-karbonátot tartalmazó oldat-

tal megnedvesítve összeőrlik egy golyósmalomban. A feltárókádban ammmónia és ammó-

nium-hidrogén-karbonát oldatos [24, 33] kezeléssel végzik a kilúgzást úgy, hogy az oldat

töménysége ammóniára nézve 11-12 %, a karbonátosodás foka pedig 55-65 % legyen [33].

A kilúgzó folyadék felhasznált mennyisége a nyersanyag cinktartalmára nézve 12-14-

szeres feleslegű. A kilúgzás hőmérséklete 60 °C alatt van, időtartama kevesebb, mint 1 óra.



Irodalmi áttekintés

29

Az ammónia kiűzésére a hőmérsékletet 80-100 °C közöttire állítják, míg a visszanyerés

abszorpciójának hőmérséklete 60 °C alatt van. A kapott termék cink-oxid-tartalma lega-

lább 99 %. A cinktartalom kinyerése is viszonylag magas, mintegy 85 %-os (porban levő

ZnFe2O4-en kívüli rész) [33].

A folyamatban a technológiai lépések könnyen szabályozhatók és a termék minősége

megfelelő. A módszer gazdaságosságát növeli, hogy az ammónia és a szén-dioxid

reciklizálható, továbbá, hogy a hőkezelt anyalúg visszavezethető a kilúgzási folyamatba. A

módszer azonban nem alkalmas alacsony cinktartalmú kohótermékek és cink-ferrit tartal-

mú anyagok feldolgozására.

3.3.6.2. NH3-H2O rendszerrel végzett kilúgzási eljárás

Ammónium-hidroxidot kilúgzó szerként alkalmazva, különféle cink-érc nyersanyag-

okból jó hozamú cink-oxid előállítást valósítottak meg szobahőmérsékleten végzett

kilúgzással [39]. A művelet előtt a több mint 10 % cinktartalmú nyersanyagokat golyós-

malomban 0,10 mm-nél kisebb szemcseméretűre őrlik. A kilúgzás során a szilárd nyers-

anyag : ammónium-hidroxid (5-8 M) tömegarányát 0,5-1 : 70 értékre állítják be. Egyenle-

tes keverés mellett, 0,5-1 órán át végzik a kilúgzást, majd az oldatot leszűrik. A kilúgzó

oldatot felmelegítik 60-70 °C-ra és ezen a hőmérsékleten tartják több, mint 1 órán át, s vé-

gül leszűrik. A kapott csapadékot (nagytisztaságú cink-oxid) vízzel megmossák, kiszárít-

ják, majd 500-1000 °C közötti hőmérsékleten, 0,5-1 órán át kiizzítják [39].

Előnyös, hogy az ammónián kívül más vegyszert nem alkalmaznak a folyamat során,

továbbá, hogy az ammónia reciklizálható, ami a költség-megtakarításon túl biztosítja a

hulladékmentes technológiát is. A nyersanyaggal szemben támasztott minőségi követel-

mények alacsonyak. A kiindulási anyag : ammónia arány azonban nagyon nagy, magas a

fajlagos ammónia és energiaigény is.

3.4. A kénsavas és az ammóniás kilúgzás összehasonlítása

A kénsavas kilúgzást értékelve megállapítható, hogy a kénsav az ércekben jelenle-

vő mindegyik fémet (az ólom kivételével) kioldja, s ezzel jó hatásfokú fém kihozatalt
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biztosít. Pl. a cink-ferrit tartalmú ércekből egyedül a kénsav képes a cinket kioldani.

Azonban ez a kioldás csak két lépésben, két különböző koncentrációjú kénsav oldattal

hajtható végre. Ugyanis ezáltal biztosítható, hogy a cinkércekben gyakran jelenlévő, a

cinkhez képest nem elhanyagolható mennyiségű vas kioldási és kicsapási műveletei elkü-

lönüljenek a cink kinyerésétől, azaz a vas minél kevesebb cinket vigyen magával. A két lé-

pésben végzett kilúgzás ellenére is a jarozit- és a goethit-csapadék tartalmaz 4-6 % cinket.

Az elválasztás tehát nem végezhető el maradéktalanul.

A kénsavas kioldás hátránya, hogy a 2 lépcsős módszer bonyolultabb műveleti

technológiát jelent. Több vegyszer szükséges hozzá, és nagyobb a hasznosíthatatlanul ke-

letkező melléktermékek száma és mennyisége. Mindezek miatt elsősorban a nagy cinktar-

talmú anyagoknál (érceknél) érdemes alkalmazni, s az ezzel járó gazdasági többlet kiadá-

sokat felvállalni.

Az ammóniát és ammóniumsót alkalmazó cinkkivonási eljárások több szem-

pontból is előnyösebbek a savas eljárásokhoz képest. A kilúgzás egy lépésben a cink jó

hatásfokú kinyerését és a vastól történő elválasztását cink-komplex formájában lehetővé

teszi. A műveletek így egyszerűbbek és rövidebb idejűek. Ez azt is jelenti, hogy kisebb a

vegyszerigényük, és a szennyező anyagok elkülönítésére több lehetőség van. A munkafo-

lyamatok hőmérséklete alacsony, így a működtetés is energiatakarékos. A folyamatban

keletkező ammónia reciklizálása megoldott, tehát a kilúgzószer is visszaalakítható. Minde-

zek miatt az eljárás gazdaságosabb [32]. Az ammóniás kilúgzás alkalmassá tehető a vi-

szonylag alacsonyabb cinktartalmú nyersanyagok kezelésére is.

Az ammóniumsókkal és az ammónia-ammóniumsók keverékével végzett eljárások-

kal szemben a tiszta ammónium-hidroxiddal végzett kilúgzás előnyösebb, mivel az ammó-

nia hulladék-sók (ammóniumsó anionja) képződése nélkül reciklizálható.

Mindkét eljárásnál szükséges és technológiai feladatot jelentő lépés a cinket kísérő

nehézfémek kinyerése és cinktől történő elválasztása. Szintén fontos lépés, hogy a képző-

dött, már „csak” cinkfémet tartalmazó, lúgzó oldatból a cinket tiszta csapadékként levá-

lasszák. E technológiai folyamatok kémiai részleteit és néhány egyéb vonatkozását az am
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móniás kilúgzásról szólva mutattam be, (azonban a kénsavas kilúgzás esetén sem hanya-

golhatóak el).

A fenti meggondolások alapján a tűzihorganyiszap viszonylag alacsony cinktartal-

mának hatékony kinyerésére szolgáló módszer(ek) kidolgozásához, kísérleti munkámat az

ammóniumhidroxidos kilúgzás lehetőségére volt célszerű alapozni. Ennél a módszernél ar-

ra is kell gondolnunk, hogy megvizsgáljuk és csökkentsük a cink-vegyületeknek a folya-

matban képződő vas-hidroxid csapadékon való abszorpcióját. Tekintettel kell lennünk az

iszap hőkezelése folyamán fellépő kémiai változásokra és azok következményeire is. Min-

dezeket és a környezetvédelmi követelményeket is figyelembe kell vennünk az optimali-

zált technológiai folyamat(ok) kidolgozásánál és értékelésénél.
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III. Célkitűzés

A cinktartalmú ipari hulladékok (pl. a tűzihorganyiszap) a cinkércekhez képest gyak-

ran magas vas-, de emellett alacsony cinktartalmúak. Ezért az érceknél alkalmazott, ha-

gyományos cink-kinyerési eljárások itt gazdaságosan nem alkalmazhatóak. Új módszere-

ket kell keresni, amelyek a kinyeréssel egyidejűleg az ipar számára hasznosítható cinkve-

gyületeket szolgáltatnak.

Munkám során célul tűztem ki olyan környezetbarát, hulladék-mentes, kémiai el-

járások kidolgozását, amelyek alkalmasak egyrészt a felületkezelő üzemekben, nagy

mennyiségben, frissen keletkező és másrészt a korábban keletkezett, a tárolókban már

hasznosítatlanul felhalmozódott, részben már hőkezelt, veszélyes hulladéknak minősülő

tűzihorganyiszapokból a cink gazdaságos kinyerésére.

A fenti cél megvalósítása érdekében, az Irodalmi áttekintésben a cink kinyerésére al-

kalmazható kémiai lépéseket (illetve a lehetséges részfolyamatokat és mellékreakciókat)

más típusú nyersanyagokra megismerve, a következő munkatervet kívántam megvalósíta-

ni:

A.) a tűzihorganyiszapban található vegyületek fajtái és megoszlásuk (ill. ezek tárolás so-

rán való megváltozásai) meghatározása kémiai analitikai és fizikai-kémiai módszerek-

kel, a kiindulási anyag jellemzése és az alkalmazható cink-kinyerési technológia meg-

határozása érdekében;

B.) az iszap analízisének adatai alapján, jól meghatározott laboratóriumi körülmények kö-

zött a következő, többszintű kísérletsorozat megtervezése és elvégzése a

tűzihorganyiszapból történő cink kinyerésre:

1.) az iszap ammónium-hidroxidos kilúgzása, beleértve a kilúgzási maradék újbóli am-

móniás kilúgzását a jó cink-kinyerési hatásfok eléréséért;

2.) az ammónium-hidroxidos kilúgzást megelőző savas kilúgzás alkalmazása acélból,

hogy a kétféle kilúgzás előnyeit egyszerre alkalmazzuk a cink-kinyerésért;
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3.) iszap hőkezelése annak vizsgálatára, hogy az iszapban jelenlévő különféle fém-

tartalmú vegyületek hő hatására történő átalakulása hogyan befolyásolja a cink ki-

vonhatóságát;

4.) a hőkezelés és az ammóniás kilúgzás egymás utáni alkalmazása a cink-kinyerés ha-

tásfokának növeléséért;

5.) a hőkezelés és az in situ savas kilúgzás előnyeit kombináló újfajta módszer kidolgo-

zása szilárd fázisban, az ammóniában oldhatatlan cink-ferrit vegyület cink-tartalma

kinyeréséért;

6.) a kilúgzás során kioldódó nehézfémek kinyerése és a kinyert cink-vegyületektől való

elválasztása a végtermék megfelelő tisztasági fokának eléréséért;

C.) minden egyes kísérleti rendszerben a közti-, a mellék- és a végtermékek kvalitatív és

kvantitatív analíziseinek elvégzése kémiai és fizikai-kémiai módszerekkel (ICP-AES,

IR, TG-MS, SEM, XRD és Mössbauer) az iszap összetétel-változásának követéséért;

D.) a kinyerés körülményeinek gyakorlati optimalizálása és a legjobb cink-kinyerési ha-

tásfok elérése érdekében a kísérleti körülmények (kilúgzószer mennyiségének, koncent-

rációjának, a pH-nak, a hőmérsékletnek és a kilúgzási időnek) szisztematikus változta-

tásával először laboratóriumi körülmények között, majd az optimálisnak talált körülmé-

nyek kipróbálása félüzemi méretű kísérletekben.

Célul tűztem ki azt is, hogy a feldolgozási technológiák környezetvédelmi szem-

pontból különösen előnyösek legyenek. Ennek megfelelően mind a kinyert cink, mind az

iszap maradéka újrahasznosuljon oly módon, hogy a feldolgozási folyamat ne okozzon

környezeti károkat. Ezért kísérleteket végeztem az iszapban jelenlévő nehézfémtartalom-

mal kapcsolatos problémák megoldására, és számításokat végeztem a nehézfémek eltávo-

líthatósága lehetőségeire. A dolgozatban ezért kapott hangsúlyt a tűzihorganyiszap cinkki-

vonás utáni maradékának részletes kémiai analízise, és ennek alapján a környezetkímélő és

hulladékmentes felhasználási lehetőségek áttekintése is.
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IV. Kísérleti anyagok és módszerek

1. Felhasznált anyagok

1.1. A tűzihorganyiszap és annak vizsgálata

Kísérleteimhez ipari eredetű, centrifugálással víz-mentesített tűzihorganyiszapot

használtam, amelyet a Dunaferr Rt. Ferromark és Acélszerkezeti Kft-je bocsátott a rendel-

kezésünkre. A tűzihorganyiszap maradék nedvességtartalmát, 105 °C-on tömegállandósá-

gig történő szárítással határoztam meg. A mintákat homogenizáltam, majd fémtartalmukat

(Ca, Fe és Zn) királyvizes (cc. HCl : cc. HNO3 1:3 térfogatarányú elegye) feltárás után

ICP-AES méréssel határoztam meg (ld. IV.2.1. pont). Az iszap kémiai összetételének to-

vábbi jellemzése az alábbiakban leírt fizikai kémiai vizsgálatok segítségével történt (ld.

IV.2. pont). A tűzihorganyiszap kémiai kezelés utáni szilárd maradékait is királyvizes fel-

tárással, míg a kezelés utáni szűrletet savanyítással készítettem elő a fémtartalmának meg-

határozásához. Mindegyik esetben ICP-AES méréssel a cink- és a vastartalom lett megha-

tározva. Néhány, az adott kísérletnél külön jelzett esetben más elemtartalom is megmérésre

került.

1.2. Felhasznált vegyszerek

A laboratóriumban végzett cink-kinyerési kísérletekhez analitikai tisztaságú tömény

ammónium-hidroxid (cc. NH4OH, 25 tömeg %-os), tömény kénsav (cc. H2SO4, 96 tömeg

%-os), tömény salétromsav (cc. HNO3, 63 tömeg %-os), tömény sósav (cc. HCl, 38 tömeg

%-os) és tömény ecetsav (cc. CH3COOH, 96 tömeg %-os) oldatát; kristályvizet tartalmazó

vas(II)-szulfátot (FeSO4*7H2O) és nátrium-szulfidot (Na2S*9H2O) használtam. A labora-

tóriumi vegyszerek Reanal gyártmányúak és analitikai tisztaságúak voltak, a félüzemi kí-

sérletekben ugyanezen vegyszerek technikai tisztaságú változatával dolgoztam.
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2. Fizikai-kémiai vizsgálati módszerek és mérési paramétereik

Mind a kezeletlen tűzihorganyiszap-mintákat, mind ezek kémiai átalakításakor, vagy

a hőkezelések során keletkezett szilárd maradékát különböző fizikai kémiai vizsgálatoknak

vetettem alá. Ezek – a már említett ICP-AES (Induktív Csatolású Plazma – Atomemissziós

Spektrometria) mérésen kívül – a következők: infravörös-spektroszkópiás (FT-IR), DTG-s

(Differenciál Termogravimetria), TG-MS-s (Termogravimetria - Tömegspektrometria),

Pásztázó Elektronmikroszkópos (SEM), por-röntgendiffrakciós (XRD) és Mössbauer-

spektroszkópiás vizsgálatok. A vizsgálatokat a Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézete

különböző laboratóriumaival együttműködésben végeztem. A Mössbauer-spektroszkópiás

vizsgálatok a Kémiai Kutatóközpont Izotóp és Felületkémiai Intézetében, míg a TG-MS

vizsgálatok a Kémiai Kutatóközpont Anyag és Környezetkémiai Kutatólaboratóriumában

készültek.

2.1. ICP-AES-analízis

Az Atom Emissziós Spektrométerrel (AES) összekapcsolt Induktív Csatolású Plaz-

ma (ICP) analizátor lehetővé teszi a vizsgált minta fémtartalmának mind kvalitatív, mind

kvantitatív meghatározását. A módszer lényege, hogy elektromágneses tekerccsel körbe-

vett, argon-gázzal megtöltött kvarc-csőben, igen magas hőmérsékleten létrehozott, ionizált

argon „plazmá”-ba porlasztjuk be a vizsgálandó minta oldatát. A plazmán való áthaladás

során a mintában lévő komponensek disszociációja, atomizációja és gerjesztése teljes

mértékben megtörténik. A gerjesztett atomok az illető elemre jellemző hullámhosszúságú

fényt emittálnak, amelyet egy spektrométer analizál. A spektrum analízisekor az elemek

minőségéről és mennyiségéről kaphatunk információkat. [45]

Az ICP-AES vizsgálatokhoz egy Thermo Jarrell Ash gyártmányú Atomscan 25 típu-

sú ICP Spektrométert használtunk. A mérési paraméterek a következők voltak:

• RF teljesítmény: max. 2000 W,

• Visszavert teljesítmény: max. 5 W,

• Vivő (minta) gázáram: 0,8 dm3/min,

• Külső (hűtő; plazma) gázáram: 16 dm3/min,
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• Segéd gázáram: 0,6 dm3/min,

• Megfigyelési magasság: 10-15 mm-rel a tekercs felett,

• Mintabeviteli sebesség: 1,0 cm3/min.

A mérendő elemeket a következő hullámhosszakon mértük:

Ag: 328,068 nm, Al: 396,152 nm, As 189,042 nm,

B: 249,773 nm, Ba: 455,403 nm, Be: 313,042 nm,

Bi: 190,241 nm, Ca: 393,366 nm, Cd: 214,438 nm,

Co: 228,616 nm, Cr: 267,716 nm, Cu: 324,754 nm,

Fe: 259,940 nm, Hg: 184,950 nm, K: 766,490 nm,

Mg: 279,553 nm, Mn: 257,610 nm, Mo: 202,030 nm,

Na: 589,592 nm, Ni: 231,604 nm, P: 185,943 nm,

Pb: 220,353 nm, Pd: 340,458 nm, Pt: 265,945 nm,

S: 182,034 nm, Sb: 206,833 nm, Se: 196,090 nm,

Si: 251,612 nm, Sn: 189,989 nm, Sr: 407,771 nm,

Ta: 240,063 nm, Ti: 334,941 nm, Tl: 351,924 nm,

V: 310,230 nm, W: 207,911 nm, Zn: 206,200 és 213,856 nm.

2.2. Infravörös Spektrometria analízis

Az Infravörös Spektrometria (IR) a kémiai kötésben lévő atomok rezgési színképei-

nek felvételével és vizsgálatával foglalkozó fizikai-kémiai módszer. A vizsgált mintán át-

bocsátott infravörös fénysugárzás adott hullámhossztartományt fed át (λ = 5-50 µm). A

minta egy rá jellemző rezgési energiaszintnél az ehhez tartozó hullámhosszú fénysugarat

részben elnyeli. Az infravörös sugárzás hullámhossztartományának teljes vizsgálata adja a

mintára jellemző és az adott tartományhoz tartozó spektrumot. A spektrumon az elnyelések

– pl. a mintában lévő O-H kötések (víz és OH-) normálrezgései által – abszorpciós sávok

megjelenését eredményezik. A molekulák jellemző infravörös spektruma felvilágosítást

nyújt szerkezetükről, szimmetriájukról, a kötések típusáról és a molekulának a környezet-

tel (oldószer, más molekulák stb.) való kölcsönhatásáról is. Ily módon a vizsgált mintában

jelenlévő vegyületek szerkezetére vonatkozóan nyerhetünk bizonyos információkat. [46]
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A fém-oxigén kötések vizsgálatára alkalmas távoli infravörös tartományban mérő

műszer nem állt rendelkezésünkre. Az iszap vizsgálatára Nicolet 205 FT-IR Spektrométert

használtunk. A mérési paraméterek a következők voltak:

• Minta-előkészítés: KBr pasztilla,

• Vizsgálati hullámhossztartomány: 400-4000 cm-1,

• Vizsgálati hőmérséklet: 25 °C.

2.3. Termogravimetriás analízisek

A termikus analitika az anyagok szabályozott melegítése során bekövetkező változá-

sokat vizsgáló fizikai-kémiai módszer. A Differenciál Termogravimetria (DTG) méri a

minta melegítés alatti tömegváltozását. Az eredményekből megállapítja, hogy az adott

mintában lévő kémiai anyagok összetételében mely hőmérsékleteken következnek be vál-

tozások. Ezek a változási: bomlási, vagy átalakulási hőmérsékletek jellemzőek egy adott

vegyületre. Így a vegyület összetételére vonatkozó adatokat kaphatunk a vizsgálatból. [47]

A hőátmenetek és az azzal járó tömegváltozások detektálására MOM Q-1500D

derivatográfot (DTG) használtunk. A mérési paraméterek a következők voltak:

• Vizsgált hőmérséklet-tartomány: 25-1000 °C,

• Hőmérséklet-változás sebessége 10 °C/min.

A Tömegspektrometriával kombinált Termogravimetria (TG-MS) módszer a minta

termikus bomlásakor felszabaduló gázállapotú anyagokat analizálja. A termomérlegben a

mintatányéron keletkező gázt egy fűtött kapillárison keresztül, 1 másodperc alatt vezetjük

át a tömegspektrométerbe. A beérkező gázállapotú bomlástermékek részecskéinek tömeg

szerinti észlelése és elkülönítése során kapjuk a tömegspektrumot. A spektrumban a kü-

lönböző tömegegységnél megjelenő csúcsokból a termékek kvalitatív, míg azok intenzitá-

sából kvantitatív összetételére következtethetünk. [47]

A meghatározásokhoz Perkin Elmer TGS-2 termomérleget használtunk, amely

Hiden’s HAL 3F/PIC tömegspektrométerrel volt összekapcsolva. A mérési paraméterek a

következők voltak:

• Vizsgált hőmérséklet-tartomány 25-900 °C,
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• Hőmérséklet-változás sebessége: 10 °C/min,

• Vivőgáz: argon, áramlási sebessége: 140 cm3/min,

• ionforrás energiája: 70 eV.

2.4. Pásztázó Elektronmikroszkópiás vizsgálatok

A Pásztázó Elektronmikroszkópos (SEM) analízis a vizsgálandó minta felszínéről

készít felvételeket. A mintát nagy energiájú elektronokkal bombázva, az elektron-anyag

kölcsönhatás következtében, a besugárzó elektronnyaláb a minta atomjainak külső elekt-

ronhéjaival kölcsönhatásba lép és ún. szekunder elektronokat hoz létre. A szekunder elekt-

ronok a minta felszínének geometriai egyenetlenségéről hordoznak információt. Tehát az

analízis morfológiai vizsgálatok elvégzésére használható fel. [48]

A mérés előkészítése során, két oldalon szénfestékkel ellátott szalagra szórtuk fel a

minták minimális mennyiségét. Vékony szénréteggel vontuk be a minta felületét, hogy

elektromosan vezető legyen. Az iszap és a ZnO*H2O termék morfológiájának jellemzésére

Hitachi S-570 Pásztázó Elektronmikroszkópot használtunk, amely Rontec EDR 288 de-

tektorral volt ellátva. A készített felvételek a vizsgált minta felületét néhány µm-es fel-

bontásban mutatták meg. A mérési paraméterek a következők voltak:

• Vizsgálati mód: nagyvákuum (2*10-5 Hgmm),

• Gyorsító feszültség: 20 kV.

• Nagyítás: 1000-szeres

2.5. Por-röntgendiffrakciós analízis

A röntgendiffrakciós (XRD) analízis a mintán átbocsátott röntgensugárzás kölcsön-

hatásakor fellépő jelenségeket vizsgáló fizikai-kémiai módszer. A kristályos anyagon át-

haladó röntgensugarak következtében interferenciajelenség lép fel. Az interferenciajelen-

ség következtében a röntgensugarak észlelésére használt filmen a vizsgált anyag kristály-

szerkezetére vonatkozó adatokat hordozó kép jelenik meg. Az interferenciaképen megjele-

nő foltok távolságadatai alapján számolhatóak a kristályszerkezeti adatok. A

röntgendiffrakció ezért az egyik legfontosabb szerkezetvizsgáló módszer [46]. A szilárd,

por alakú minta röntgendiffrakciós analízise pedig módot ad arra, hogy az anyag kristály
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rácsa paramétereinek meghatározásával azonosítsuk az egyidőben jelenlevő különböző fá-

zisokat is.

A vizsgálatokhoz Philips PW 3710 Diffraktométert használtunk Cu-anóddal és Phi-

lips PWW 1050 Bragg-Brentano goniométerrel felszerelve. A mérési paraméterek a követ-

kezők voltak:

• Vizsgálati mód: „step”,

• Sugárforrás: Cu Kα,

• Sugárzási értékek: 40 kV és 35 mA.

2.6. Mössbauer-spektroszkópia

A Mössbauer-spektroszkópia azon a felismerésen alapszik, hogy az atomban a mag

is rendelkezik olyan diszkrét energiájú gerjesztett állapottal, mely lehetővé teszi, hogy va-

lamilyen sugárzást (meghatározott energiájú részecskét) elnyeljen, s ezáltal rezonancia-

effektus lépjen fel. Egy atommag által kibocsátott γ-sugárzásnak egy másik ugyanolyan

atommagban bekövetkező elnyelődését rezonanciaabszorpciónak nevezzük. A γ-sugárzás

kibocsátásakor és elnyelődésekor a sugárzás energiáját (E) az impulzus-megmaradás tör-

vénye alapján a visszalökődési energia (R) kétszeresen csökkenti. Így az elnyelés észlelése

céljából biztosítani kell a γ-sugárzás energiája és az abszorbens gerjesztéséhez szükséges

energia közötti 2R energiakülönbséget. A Doppler-hatást alapul véve, megfelelő sebesség-

gel mozgatva a sugárforrást biztosíthatjuk a 2R energiakülönbséget. A γ-sugárzást és an-

nak elnyelődését (a beütés-szám csökkenését) szcintillációs detektorral mérik. A mért be-

ütés-számot a mozgatási sebesség függvényében ábrázolva kaphatjuk meg a Mössbauer-

spektrumot. A rezonanciaabszorpció jelensége a spektrumban Mössbauer-vonalat ad Tehát

az elnyelést a mozgatási sebesség mérőszámával jellemzik. Így mérik az izomer-eltolódást

és a kvadrupólus felhasadást, mint a Mössbauer-mérés legjellemzőbb adatait. [46]

Izomer-eltolódásnak (IS) vagy kémiai eltolódásnak nevezzük a különböző kötés

vagy oxidációs állapot miatt az atom elektronrendszerében, s közvetve a mag energianí-

vóiban is bekövetkező változás hatására létrejött abszorpció-eltolódást. Másrészt az atom-

magon belüli nem gömbszimmetrikus töltéseloszlás kvadrupólus-nyomatékot hoz létre. Az

elektronhéj gömbszimmetrikustól eltérő töltéseloszlása a mag helyén elektromos



Kísérleti anyagok és módszerek

40

térgradienst eredményez. Az elektromos térgradiensnek a gerjesztett mag kvadrupólus-

momnetumával való kölcsönhatása a Mössbauer-vonal felhasadását okozza. Ezt a jelensé-

get kvadrupólus felhasadásnak nevezzük. [46]

A vizsgálatokhoz KFKI standard Mössbauer-spektrométert használtunk. A mérési

paraméterek a következők voltak:

• Vizsgálati mód: „állandó gyorsulású”,

• Sugárforrás: 57Co/Rh,

• Vizsgálati hőmérsékletek: 77 K és 300 K.

3. Kinyerési módszerek

3.1. Az iszap kezelése ammónium-hidroxiddal

3.1.1. Különböző iszap : ammónia arány mellett végzett kísérletek

Az egyik típusú kísérletsorozatban, laboratóriumi reaktorba bemért mindig azonos

mennyiségű (20 g) iszapmintákhoz különböző, egyre növekvő térfogatú (10-300 cm3 kö-

zötti) tömény, vagy – egyes esetben – 1,5-szeresére higított NH4OH oldatot adtam, és szo-

bahőmérsékleten adott ideig (1 ill. 10 órán keresztül) kevertetve extraháltam a cinket, majd

leszűrtem az oldatot. A szűrletet és az extrakciós maradékot a fentebb felsorolt módsze-

rekkel (ld. IV.1.1. pont) analizáltam.

3.1.2. Különböző ammónia-koncentrációk mellett végzett kísérletek

Egy másik típusú kísérletben, az azonos mennyiségű (20 g) iszapminták kilúgzását

mindig azonos térfogatú (150 cm3), de különböző koncentrációjú (1-14,7 M közötti)

NH4OH-dal, azonos ideig (1 óra), szobahőmérsékleten végeztem. Ezután leszűrtem az ol-

datot és cink-, vastartalomra nézve elemanalízist (ld. IV.1.1. pont) végeztem.
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3.1.3. Különböző kilúgzási idők mellett végzett kísérletek

A kilúgzás hatékonyságának az extrakció idejétől való függését (0,5-24 óra között)

is vizsgáltam, egyrészt a tömény (14,7 M) NH4OH-dal végzett kilúgzás esetében, másrészt

az optimálisnak talált ammónium-hidroxid koncentráció (10 M) mellett is. Mindkét eset-

ben azonos mennyiségű (20 g) iszapmintát azonos térfogatú (150 cm3) oldattal, szobahő-

mérsékleten extraháltam.

A szűrlet és az extrakciós maradék kezelése és analízise minden kísérletben ha-

sonlóan történt (ld. IV.1.1. pont). Az optimálisnak talált kilúgzási körülmények (szobahő-

mérsékleten 20 g iszapmintához 150 cm3 cc. NH4OH oldatot adva, 10 órán keresztül ext-

raháltam) között kapott maradék valamint a kiindulási iszap összehasonlító elemanalízisét

(Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Pd, Pt, S, Sb, Se,

Sn, Sr, Ta, Ti, Tl, V és W) is elvégeztem.

3.1.4. Többlépéses kilúgzási kísérletek

Egy független kísérletsorozatban három egymás utáni lépésben végeztem az iszap

kilúgzását („háromtagú kaszkád”). Egyre növekvő idejű lépésekben (1, 2,5 és 24 óra), de

egyébként mindig az iszap, illetve a következő lépéshez kerülő iszapmaradék tömegéhez

viszonyított 5-szörös térfogatú cc. NH4OH-dal, szobahőmérsékleten extraháltam a cinket.

Az egyes lépések maradékait salétromsavas oldás után elemeztem. A cinktartalmú oldato-

kat forralással deamminálva hidratált cink-oxidot állítottam elő, melynek cink és vastar-

talmát salétromsavas feltárás után, ICP-AES módszerrel határoztam meg.

3.2. Kombinált savas és ammónium-hidroxidos kezelés

3.2.1. Az iszap salétromsavas előkezelése és ammónium-hidroxidos kilúgzása

Azonos mennyiségű (5 g) iszapmintákhoz azonos (20 cm3) térfogatú, növekvő kon-

centrációjú HNO3-at adtam és az extrakciót különböző ideig (1-24 óra között), szobahő-

mérsékleten végeztem, majd leszűrtem az oldatot. A szűrés után az iszap maradékához 10

illetve 30 cm3 cc. NH4OH-ot adtam és különböző ideig (1-24 óra között) újra extraháltam.
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A szűrlethez pedig 60 cm3 cc. NH4OH-ot adtam és 1, illetve 3 órán keresztül kevertettem.

A két különböző ammóniás kezelés után leszűrtem mindkét oldatot. A maradékok össze-

tételét a szokásos módon analizáltam.

3.2.2. A ammóniás lúgzási iszapmaradék savas, majd ismételt ammónium-

hidroxidos kilúgzása

Ismert mennyiségű (200 g) iszapmintát 600 cm3 cc. NH4OH-dal 3 órán keresztül,

szobahőmérsékleten extraháltam, majd leszűrtem az oldatot (szürlet-1). Az iszap maradé-

kával további kilúgzási kísérleteket végeztem: a maradék iszap 5 g-os mennyiségeit azonos

(20 cm3) térfogatú, növekvő koncentrációjú CH3COOH-val vagy – más esetben – HNO3-

val 1 órán keresztül extraháltam, majd leszűrtem az oldatot (szürlet-2). Az ekkor visszama-

radó iszap 1 g-jához 60 cm3 cc. NH4OH-ot adtam és ismét 1 órán keresztül extraháltam. A

szűrlethez (szürlet-2) szintén 60 cm3 cc. NH4OH-ot adtam és 1 órán át kevertettem az ele-

gyet. Az NH4OH-os extrakciós lépések után ismét leszűrtem az oldatokat. A szilárd mara-

dékok összetételének meghatározásából számítottam a cink-kinyerés mértékét.

3.3. Az iszap feldolgozása egymás utáni hőkezeléssel és ammónium-

hidroxidos kilúgzással

A hőkezelést különböző hőmérsékleteken, elektromos kemencében, különböző ideig

végezve valósítottam meg. Ezután történt az ammónium-hidroxidos kilúgzás, melyet a

hőkezelt iszap : ammónia tömegarány és az extrakciós idő egymástól független változtatá-

sával, szobahőmérsékleten végeztem el.

Ismert mennyiségű (5 g), 100 °C-on, illetve 200 °C-on 1, 3, illetve 5 órán át hőkezelt

iszapmintákhoz különböző, egyre növekvő térfogatú (15-60 cm3) cc. NH4OH-ot adtam és

1, 3, illetve 24 órán keresztül, szobahőmérsékleten extraháltam. Ezt követően leszűrtem az

oldatot és meghatároztam a maradék összetételét.

Egy másik kísérletben szintén azonos mennyiségű (5 g), de különböző hőmérsékle-

ten (250, 500, 750, illetve 1000 °C-on), 5 órán át hőkezelt iszapmintákhoz különböző, egy-

re növekvő térfogatú (15-60 cm3) cc. NH4OH-ot adtam és 1, 3, illetve 24 órán keresztül,
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szobahőmérsékleten extraháltam. Ezt követően leszűrtem az oldatot és meghatároztam a

maradék összetételét.

A kísérő elemek kioldódásának nyomon követésére először ismert mennyiségű (5 g)

légszáraz, illetve 500 °C-on, és 1000 °C-on, 5 órán át hőkezelt iszapmintákhoz 60 cm3 cc.

NH4OH-ot adtam. A 3 órás, szobahőmérsékleten végzett extrakció után leszűrtem az ol-

datot. Másodszor a hőkezelt iszapminták 1-1 g-jához 6 cm3 0,1 M-os ecetsav-oldatot, illet-

ve 0,1 M-os salétromsav-oldatot adtam, és 3 órás szobahőmérsékletű extrakciót végeztem,

majd leszűrtem az oldatokat. A maradékok (királyvizes feltárás után) vas- és a cinktartal-

mán kívül, az Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Ti és V

összetevőit is ICP-AES módszerrel határoztam meg.

3.4. Az iszap feldolgozása ammónium-hidroxiddal félüzemi méretben

3.4.1. Egyszeres ammóniás kilúgzási kísérletek

A laboratóriumi eredmények üzemi szinten való felhasználhatóságának, illetve rep-

rodukálhatóságának vizsgálatához 20 kg iszapot 100 dm3 cc. NH4OH oldattal 1, illetve 3

órán keresztül szobahőmérsékleten intenzíven kevertettünk.

Egy további kísérletben a technológiai folyamat nyomon követése érdekében, a gaz-

daságossági és munkaszervezési feladatokat is figyelembe véve 35 kg iszapot 90 dm3 cc.

NH4OH oldattal 7 órán keresztül extraháltunk. E folyamat során a 3., a 4., az 5. és a 6. óra-

kor, illetve az extrakció végén mintát vettem az iszapból és meghatároztam a fel nem ol-

dott maradékának összetételét.

A vizes közegben hőkezeléssel végzett öregedési folyamat hatásának teszteléséhez

22 kg iszapot 1, illetve 3 órán át előzetesen vízgőzzel forraltunk, majd leszűrés után, 60

dm3 cc. NH4OH oldattal 3 órán keresztül extraháltunk. Az 1. órakor, illetve az extrakció

végén vett maradék iszap-minta összetételét analizáltam.

A technológia stabilitásának vizsgálata érdekében az üzem területén lévő átmeneti

tárolókban különböző ideje tárolt iszapokat is vizsgáltam. Ezekből mindig 35 kg iszapot 90
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dm3 cc. NH4OH oldattal 3 órán keresztül extraháltuk. Az 1. órakor, illetve az extrakció vé-

gén vett maradék iszap-minta összetételét analizáltam.

3.4.2. Kéttagú „kaszkád”-ot alkalmazó kísérletek

30 kg iszapot 100 dm3 cc. NH4OH oldattal 1 órán keresztül extraháltunk szobahő-

mérsékleten, és a szűrlet és az extrakciós maradék vas- és cinktartalmát meghatároztam. A

megmaradt iszapot újra 100 dm3 cc. NH4OH oldattal 3 órán keresztül extraháltuk, és az 1.

órakor, illetve az extrakció végén vett maradék iszap-minták összetételét meghatároztam.

3.4.3. Előzetesen kénsavas kezelést alkalmazó kísérletek

22 kg iszapot 8 dm3 cc. H2SO4 oldattal 1 órán keresztül kezeltünk, majd leszűrtük az

oldatot. Az iszap maradékának vas és cink tartalmát meghatároztam. A megmaradt iszapot

újabb 3 dm3 cc. H2SO4-val 1 órán keresztül kezeltük, majd az elegyhez hozzáadtunk 20

dm3 cc. NH4OH oldatot és 3 órán keresztül kevertettük. Az 1 órás kénsavas extrakció va-

lamint az ammónia hozzáadása után fél, 1, illetve 3 órával vett maradék iszap-minta elem-

zéséből (vas- és cinktartalom) számítottam a cink-kinyerés hatásfokát.

Egy másik kísérlet-sorozatban 20 kg iszapot 8 dm3 cc. H2SO4 oldattal előkezeltünk,

majd az elegy homogénné keverése után azonnal hozzáadtunk 60 dm3 cc. NH4OH oldatot,

majd még 1 órán keresztül szobahőmérsékleten kevertettük. A kénsavas kezelés után, azaz

pH=2-nél, majd az ammóniás adagolás során pH 4, 9, 10 és 12-nél a zagyból mintát vet-

tem. Ezeket a mintákat leszűrve, a maradék összetételét meghatároztam. A minták össze-

tételének meghatározásából számítottam a cink-kinyerés mértékét.

A kísérletet megismételtük úgy is, hogy az ammóniás extrakciót hosszabb ideig, 3

órán keresztül végeztük, és közben félóránként vettem az extrakciós edényből iszap-

mintát. A minták összetételének meghatározásából számítottam a cink-kinyerés mértékét.
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3.5. A nehézfém-tartalom eltávolítása nátrium-szulfidos kezeléssel

Ismert mennyiségű (5 g) iszapmintához azonos térfogatú (60 cm3) cc. NH4OH-ot

adtam és 24 órán keresztül, szobahőmérsékleten extraháltam. Ezt követően leszűrtem az

oldatot (szürlet-1) és meghatároztam a maradék összetételét. A szűrletet (kb. 60 cm3) 120

cm3-re desztillált vízzel kiegészítettem, majd a szűrlet 20 cm3-éhez a benne feltehetően je-

lenlevő kb. 10 %-nyi cinkhez (a kiindulási cinktartalmat 100 %-nak véve) 0,003 g

Na2S*9H2O-ot (az oldatban levő mólokban értendő cinktartalomhoz viszonyítva 0,01 mól-

nyi szulfidot) adtam, míg a szűrlet fennmaradó részéből meghatároztam annak összetételét.

A szulfid hatására kivált csapadéktól leszűrtem az oldatot (szürlet-2) és meghatároztam az

oldat összetételét. Az oldatok vas- és a cinktartalmán kívül, az Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu,

Mn, Ni és Pb összetevőit is ICP-AES módszerrel határoztam meg.

3.6. Az iszap FeSO4-tal történő együttes hőkezelése és vizes extrakciója

3.6.1. Különböző hőmérsékleteken végzett kísérletek

3 g légszáraz iszap és 3 g FeSO4*7H2O-t keverékét különböző hőmérsékleteken

(100-500 °C között) 1 órán át hőkezeltem. Ezután a maradékhoz 20 cm3 desztillált vizet

hozzáadva 1 órán át extraháltam, majd leszűrtem az oldatot. A szűrlet és az extrakciós ma-

radék vas-, cink-, kén-, kalcium- és ólomtartalmát határoztam meg.

3.6.2. Különböző iszap : FeSO4 arányok mellett végzett kísérletek

3 g légszáraz iszaphoz növekvő mennyiségű (0,2-4 g) FeSO4*7H2O-t adtam és 200,

illetve 500 °C-on 1 órán át hőkezeltem a keveréket majd a továbbiakban a fentiekhez (ld.

IV.3.6.1. pont) hasonlóan jártam el.

3.6.3. A hőkezelési idő változtatása mellett végzett kísérletek

A harmadik típusú kísérletsorozatban 3 g légszáraz iszapot és 3 g FeSO4*7H2O-t

összemérve, 200 illetve 500 °C-on, különböző ideig (0,5-5 óra) végeztem a hőkezelést. A
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maradékot ismét 20 cm3 desztillált vízzel extraháltam. A szűrlet és az extrakciós maradék

analízisét az előzőekben leírtak szerint (ld. IV.3.6.1. pont) végeztem.

3.6.4. Hőkezelés nélkül végzett kísérletek

1 g iszaphoz 1 g FeSO4*7H2O-t majd 20 cm3 desztillált vizet adtam és a keveréket 1

órán át, 100 °C-on (forralás) extraháltam. A cink kinyerés hatásfokát itt is a szűrlet és az

extrakciós maradék elemzéséből számítottam.

4. A kísérleti eredmények megbízhatósága

A különböző típusú kísérletek során mindig több párhuzamos mérést végeztem. A

kinyerési értékek megbízhatóságának megállapítására ugyanazon iszapmintánál öt függet-

len kísérletben végeztem a friss iszapnak cc. NH4OH oldattal történő kilúgzását (1 g iszap :

5 cm3 kilúgzószer, 3 óra kilúgzási idő, szobahőmérséklet). Az iszapminta kiindulási cink-

tartalmát 100 %-nak véve a következő cink-kinyerési hatásfokokat határoztam meg rendre:

62,4 %, 65,0 %, 65,8 %, 63,6 % és 61,1 %. Az öt adat szórással jellemzett átlagértéke:

63,6 ± 1,9 % (a relatív szórása kb. 3 %).

A továbbiakban az összes elvégzett kísérletnél általában három párhuzamos mérés

készült. Ha az eredmények az átlagukhoz képest ± 3 %-nál nagyobb relatív szórást mutat-

tak, akkor további független mérést is elvégeztem. Az egyes kísérlet-sorozaton belül, pl.

kilúgzási idő, hőmérséklet vagy a kilúgzószer koncentrációja függvényében készült vizs-

gálatoknál a kísérletben tapasztalt tendenciát nem jól követő adatokhoz tartozó méréseket

többször is megismételtem.

A dolgozatban lévő táblázatokban feltüntetett adatok tehát mindig több mérés átlagát

jelentik, melyek relatív szórása ± 3 %, vagy az alatti érték.
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V. Eredmények és tárgyalásuk

1. A frissen képződött tűzihorganyiszap kémiai összetétele

A vizsgálataink tárgyát jelentő tűzihorganyiszap ún. „fázisösszetételét”, azaz a benne

lévő fémvegyületek különböző típusainak megoszlását, eddig még nem tisztázták. Ennek

pontos ismerete pedig fontos támpontot nyújthat ahhoz, hogy milyen módszerrel érdemes

próbálkozni a cinktartalom kinyerésére, továbbá, hogy milyen szennyezések várhatóak a

termékben.

Mint azt az Irodalmi áttekintésben bemutattam, a tűzihorganyzás folyamán, a selejtes

tárgyak sósavas maratásakor, a pácolókádban nagy koncentrációjú vas-, illetve cink-

ionokat tartalmazó savas páclé keletkezik. A páclé semlegesítésekor a képződő iszap ösz-

szetétele függ a hőmérséklettől, a pH-tól, az oldott oxigén mennyiségétől, az oxigén és a

Fe(II)-ionok arányától és egyéb tényezőktől is. A páclé fő komponensként cink(II)-,

vas(II)- illetve vas(III)-kloridot tartalmaz. Az oltott-meszes semlegesítés során cink-,

vas(II)- illetve vas(III)-hidroxidok, illetve oxihidroxidok keletkeznek a képződő iszapban.

A pH növekedése, illetve a fémion-koncentráció csökkenése következtében a fém-

hidroxidokon kívül bázisos sók is képződnek [49]. A vas(II)-hidroxid – különösen a lúgos

tartományban – a levegőn gyorsan vas(III)-vegyületekké oxidálódik [11]. A képződő iszap

a mészfölöslegből keletkező kis mennyiségű kalcium-karbonátot is tartalmazhat.

A képződött tűzihorganyiszap fázisösszetételének meghatározásához elvégeztük az

iszap IR-, Mössbauer- és por-röntgendiffrakciós-analízisét. A különböző vegyületek ismert

adataival való összevetéséből kiderült, hogy a semlegesítés során kapott iszap fő tömegét

25 °C-on az ε-Zn(OH)2, ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O, α-FeO(OH) és γ-FeO(OH) alkotja.

Kisebb mennyiségben (1-5 % (g/g)) CaCO3 is jelen van. Velünk egy időben, de tőlünk

függetlenül, Szépvölgyi munkacsoportja [50, 51] azonosította a ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O fá-

zist, mint a tűzihorganyiszap egyik fő komponensét.
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A frissen keletkezett iszap barnásvöröses színű, és a nagy fajlagos felületű goethit-

tartalma miatt nagy nedvességtartalmú. A centrifuga-nedves, feldolgozásra kerülő iszap fő

alkotórészei: 5-15 % (g/g) vas, 8-15 % (g/g) cink és 60-70 % (g/g) víz.

2. A tűzihorganyiszap hőkezelése során létrejövő „fázis”-vál-

tozások

A tűzihorganyiszap tárolás (állás) közben öregszik. A tárolás alatt lassan, főképp

vízvesztéssel és átkristályosodással átalakul. A folyamatban a hidroxidok és a hidratált

oxidok oxidokká, illetve más típusú hidroxid-vegyületekké alakulnak át. Ezeket, az örege-

dés során lejátszódó kémiai átalakulásokat hőkezeléssel is előidézhetjük, illetve felgyorsít-

hatjuk.

A cinktartalmú iszapok feldolgozása során a hőkezelési eljárásokat jelenleg is széles

körben alkalmazzák elsősorban az iszap víztartalmának és térfogatának csökkentésére [1,

52]. A hőkezelés során azonban a hőkezelés időtartamától és hőmérsékletétől függően a

komponensek kémiai összetétele is megváltozik (ld. 1. ábra). A komponensek összetétel-

ének megváltozása következményeként az iszap fizikai-kémiai-, így pl. az adszorpciós tu-

lajdonságai, valamint a savakkal, illetve az ammóniával szembeni reakcióképessége is

megváltozik. Ezért fontos vizsgálni a hőkezelés alatt bekövetkező folyamatokat és megál-

lapítani az iszap összetételében történt változásokat.

A melegítés hatására bekövetkező átalakulási folyamatokat TG-MS módszerrel vizs-

gáltuk. A hőkezelés során keletkezett szilárd fázisokat ICP-AES, infravörös spektroszkó-

piai, por-röntgendiffrakciós és Mössbauer-spektroszkópiai módszerekkel analizáltuk. Az

egyes vegyületek ismert termikus átalakulási folyamatainak és az általam talált eredmé-

nyek alapján az iszapot alkotó vegyületek stabilis létezési tartományait (keletkezésétől az

elbomlásáig) – a hőmérséklet függvényében – az 1. ábran foglaltam össze. Ennek részletes

magyarázatát az alábbi megfontolások adják.
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1. ábra: A tűzihorganyiszap összetételének változása a hőkezelés során
Mérési eredményeink és az irodalmi adatok alapján az egyes vegyületek stabilis létezési
tartományát tüntetik fel a vízszintes vonalak. A Zn5(OH)8Cl2*H2O összegképlet a
ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O bázikus sót jelöli.

2.1. A vastartalmú „fázisok” átalakulása

A páclé hidratált cink(II)-, vas(II)- illetve vas(III)-ionokat tartalmaz. A kimerült

páclé semlegesítésekor, a pH növelésével a vas először Fe(OH)2, illetve elvileg Fe(OH)3

formában válik le. A csapadékképződés alatt a Fe2+ → Fe3+ oxidációs folyamat felgyorsul,

s így a vas elsősorban Fe(III) formában lesz jelen a rendszerben. Azonban a Fe(OH)3-fázis

hosszabb ideig csak speciális körülmények között stabil. A vas(III)-hidroxid vegyületek

oldhatósága kicsi és a pH növelésével tovább csökken [53]. Levegőn tartva az elsődlege-

sen várt Fe(OH)3 helyett vízvesztéssel α-FeO(OH) képződik [54, 55]:

Fe(OH)3 → α-FeO(OH) + H2O (30)

A keletkező Fe(OH)2 levegőn azonnal továbboxidálódik és γ-FeO(OH), illetve bizo-

nyos körülmények között δ-FeO(OH) [56] képződik.

4 Fe(OH)2 + O2 → 4 γ-FeO(OH) + 2 H2O (31)
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A semlegesítéskor a (Zn,Fe)Fe2O4 ferritek (franklinit, illetve magnetit) képződése

sem zárható ki [29, 57, 58], de ez a fázis a kiindulási páclé semlegesítési körülményei kö-

zött nem keletkezett, jelenlétét a képződött friss tűzihorganyiszapban nem tapasztaltuk. A

reakció körülményeitől függ, hogy a FeFe2O4, az α-FeO(OH) és a δ-FeO(OH) egymáshoz

viszonyított mennyisége hogyan alakul [59].

Így az iszap termikus kezelése folyamán csak az α- és γ-FeO(OH) termikus bomlási

folyamatával, illetve a jelenlevő és keletkező cinktartalmú vegyületekkel való kölcsönha-

tásaival kell számolnunk. Az alapvető termikus bomlási folyamatokat – a lentebb hivatko-

zott irodalmi eredmények alapján – az alábbi egyenletek mutatják be (∆ hőközlést jelent):

2 α-FeO(OH) ∆ (210-450 °C) → α-Fe2O3 + H2O (32)

2 γ-FeO(OH) ∆ (280-380 °C) → γ-Fe2O3 + H2O (33)

γ-Fe2O3 ∆ (400-500 °C) → α-Fe2O3 (34)

α-Fe2O3 + ZnO ∆ (300-700 °C) → (Zn,Fe)Fe2O4 (35)

γ-Fe2O3 + ZnO ∆ (300-400 °C) → (Zn,Fe)Fe2O4 (36)

Fe2O3*xH2O (x=0-1) + ZnO ∆ (250-400 °C) → (Zn,Fe)Fe2O4 +H2O (37)

Ezeket a folyamatokat (30-37) számosan vizsgálták már analitikai tisztaságú, labor-

ban előállított vegyületmintákon [60, 61]. A folyamatokról közzé tett megállapításaik és a

saját – iszappal elvégzett – vizsgálati eredményeink alapján az összetett anyagrendszernek

minősülő iszapban végbemenő bomlási folyamatokra következtethetünk.

A folyamatok lefutása több tényezőtől is függ, Például az α-FeO(OH) bomlási hő-

mérséklete függ a részecskéi méretétől [62], a kristályosodás jellegétől [63, 64] és a fo-

lyamat fizikai paramétereitől is [61, 62, 65, 66]. Amennyiben más (pl. szerves) anyag nincs

jelen, akkor α-Fe2O3 képződik a bomlási folyamat végén (1000 °C-ig). Az α-FeO(OH)

először a fizikailag (kapilláris és felületi) kötött vízét veszti el a vártnál (120-130 °C) [61]

alacsonyabb hőfokon: 100 °C-on. Majd 210 °C-on – a szerkezeti vízét elveszítve – elkez-

dődik a Fe(2-x/3)(OH)xO(3-x) általános képlettel jellemezhető protohematit (0,5<x<1)

(Fe1,67(OH)O2) és hidrohematit (0<x<0,5) (Fe1,83(OH)0,5O2,5) intermedierek képződése [64,
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67]. Az intenzív vízvesztést követően, 450 °C-on alakul ki az α-Fe2O3, a hematit [60, 68].

Kis mennyiségű vízvesztés (1-2 %) a további melegítés hatására még bekövetkezik. Így

minden hőfokon, egészen 1000 °C-ig az IR-spektrumokban (ld. 2. ábra) látható a még je-

lenlevő OH csoportok jelei (δOH- sáv 1620 cm-1-nél és νOH- sáv 3350 cm-1-nél), melyeket

az irodalmi adatok [19, 69, 70] alapján tudtunk azonosítani.

A kiindulási iszapban jelenlevő Fe(OH)2 már 100 °C-on teljesen γ-FeO(OH)-dá

(lepidokrokit) oxidálódik. A lepidokrokit 280 és 380 °C közötti hőmérsékleten γ-Fe2O3-dá

(maghemit) alakul [71, 72], amiből 400 és 500 °C közötti hőfokon α-Fe2O3 képződik [60,

61, 72, 73]. A γ-Fe2O3 a 250 °C-on hőkezelt mintákban még nem, és az 500 °C-on

hőkezelt mintákban már nem mutatható ki. Hasonlóan a goethithez a lepidokrokit átalaku-

lási folyamatát is befolyásolja a részecske méret és a kristályosodás jellege [71, 73].

2.2. A cinktartalmú „fázisok” átalakulása

A kiindulási iszapot alkotó Zn2+-Cl--OH--H2O rendszer ismert fázisdiagramja alapján

[49], nagyobb cink koncentrációnál ([Zn]≥ 10-3 M) és alacsonyabb pH értéken (pH≥6)

ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O képződése várható [49, 74, 75, 76, 77]. A semlegesítési folyamat-

ban a pH növekedésével (pH≥8), illetve a cink-ion-koncentráció csökkenésével előtérbe

lép a ZnCl0,206(OH)1,794 (a klorid-ion izomorf helyettesítése hidroxid-ionnal) és az ε-

Zn(OH)2 kiválása [49].

A kiindulási és az 5 órán át hőkezelt iszap minták – magunk készített – infravörös-

spektrumai (ld. 2. ábra) alapján követhetőek a cink-vegyületek termikus átalakulása. Meg-

állapítható, hogy a kiindulási iszapban jelenlevő ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O a 100 °C-os keze-

lés során elbomlik. Ezt a vegyülethez köthető, 997 cm-1-nél található γOH sáv [70] eltűnése

(ld. 2. ábra (a) és (b) spektruma) mutatja jellegzetes módon a 100 °C-on kezelt minta

spektrumában. Ugyancsak ebben a spektrumban a 874 cm-1-nél lévő νL sáv megjelenése

viszont jelzi a részlegesen dehidratált bázikus cink-klorid keletkezését [28, 78]. A fentiek-

kel összhangban a termikus analízisnél kapott DTG jel is egy gyors tömegcsökkenést ész-

leltünk 50 és 150 °C közötti hőmérsékleteken (ld. 4. ábra).
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2. ábra: Az iszap-minta infravörös-spektrumának változása a hőkezelés hatására
A minta előkészítése hőkezelés nélkül, levegőn szárítva (a), illetve 5 órás hőkezeléssel 100
°C-on (b), 250 °C-on (c), 500 °C-on (d), 750 °C-on (e) és 1000 °C-on (f), a mérés pedig a
IV.2.2. pont szerint történt
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3. ábra A tűzihorganyiszap por-röntgendiffraktogramjának változása a hőkezelés hatására
A diffraktogramon a beesési és a visszaverődési szög összegének (2*theta/fok), illetve a
rácsállandó (d/Å) függvényében mutatja a röntgensugrárzás intenzitásának változását. A
minta előkészítése 5 órás hőkezeléssel 100 °C-on (a), 250 °C-on (b), 500 °C-on (c), 750
°C-on (d) és 1000 °C-on (e), a mérés pedig a IV.2.5. pont szerint történt.

A ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O vegyület jellemző diffrakciós csúcsai [28, 78], a d(0,0,3) és

a d(0,0,6) a kiindulási iszap röntgen-diffraktogramján is jól láthatóak 10,12°-nál és 23°-

nál, amelyek intenzitása csökken a hőmérséklet emelésével (ld. 3. ábra). A

ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O vegyület d értékeinek kicsi eltolódása (a várthoz képest) a klorid-

ionoknak hidroxid-ionokkal történő izomorf helyettesítésével magyarázhatjuk.

A hőközlés hatására az iszap cink-tartalmú összetevői is elbomlanak [79, 80] és a

vegyületek, illetve a bomlástermékeik között különböző reakciók játszódnak le. Az alap
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vető termikus bomlási folyamatokat – a lentebb hivatkozott irodalmi eredmények alapján –

az alábbi egyenletek szemléltetik (∆ hőközlést jelent):

ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O ∆ (100-165 °C) → ZnCl2*4Zn(OH)2 + H2O (38)

ZnCl2*4Zn(OH)2 ∆ (165-220 °C) → Zn5O3Cl2(OH)2 + 3 H2O

(ahol Zn5O3Cl2(OH)2 megegyezik 3 ZnO + 2 β-Zn(OH)Cl formulával) (39)

2 β-Zn(OH)Cl ∆ (220-300 °C) → ZnCl2 + ZnO + H2O (40)

ZnCl2 + H2O ∆ (350-730 °C) → ZnO + 2 HCl (g) (41)

ZnCl2 (l) ∆ (300-800 °C) → ZnCl2 (g) (42)

ε-Zn(OH)2 ∆ (100-250 °C) → ZnO (43)

A ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O 100 °C-on kezdi elveszíteni a vízét. Először a kristályvizét

adja le, majd további 3 mól szerkezeti víz kilépésével, 220 °C-on 3 mól ZnO és 2 mól β-

Zn(OH)Cl képződése közben teljesen átalakul [80]. Ezeket az amorf vegyületeket együtt

felírva a Zn5O3Cl2(OH)2 összegképletet kapjuk [79]. A részlegesen dehidratált bázikus

cink-klorid bomlását, mennyiségének csökkenését az infravörös spektrumban a 874 cm-1-

nél lévő sáv alatti terület csökkenése jelzi (ld. 2. ábra (b), (c) és (d) spektruma).

A bázikus β-Zn(OH)Cl 250 °C-on kezd elbomlani ZnCl2-ra, ZnO-ra és vízre [74, 78,

80], és a folyamat 300 °C-nál fejeződik be. A keletkezett ZnCl2-nak magasabb hőmérsék-

leten bekövetkező részleges hidrolízise HCl képződéséhez vezet, míg az el nem reagált

ZnCl2 700 °C felett elpárolog (forráspontja: 678 °C) [78, 80]. A dehidratálás hatását a

röntgen-diffraktogramon (ld. 3. ábra) szemléltetem a ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O vegyületre

jellemző csúcsok változásainak nyomon követésével. A termikus átalakulásokat az Ösz-

szefoglalásban bemutatott sémában is jól áttekinthetjük (ld. VI. pont, 11. ábra).

A jelenlévő ε-Zn(OH)2 is több részletben veszti el a vízét. Jelentős részben a 100 °C

és 300 °C közötti, míg kisebb részben a 630 °C és 800 °C közötti hőmérsékleten távozik a

kötött víz [74]. A folyamat ZnO-t eredményez, amely 350 °C és 400 °C közötti hőmérsék-

leten rendelkezik optimálisan nagy fajlagos felülettel (30 m2/g) [81]. A hőmérséklet emelé-

sével 1000 °C-ig a fajlagos felület és ezzel együtt a reakcióképessége is rohamosan csök-

ken [81].
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2.3. A kalciumtartalmú „fázisok” átalakulása

A páclé oldott ZnCl2 tartalma és a semlegesítésére használt Ca(OH)2 reakciója ε-

Zn(OH)2, illetve bázikus cink-klorid (ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O) képződéséhez vezet az

iszapban, ahogy ezt már az előző pontban bemutattam (ld. V.2.2. pont). A két vegyület

mellékreakciójából bázikus Ca4O3Cl2*15H2O-típusú kalcium-klorid képződését is kimu-

tatták [79].

A Ca(OH)2-ban már szennyezésként is jelen van, illetve a mészfeleslegből a levegő

szén-dioxidjával is képződik a kalcium-karbonát. A CaCO3 reakcióba lép a jelenlevő bázi-

kus cink-kloriddal, és bázikus cink-karbonát képződik. Általában a cink-karbonát

(smithsonit) képződése elhanyagolható [79], mégis valószínűsíthető, hogy a bázikus cink-

klorid mellett jelen van [76].

2 CaCO3 + ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O → 2ZnCO3*3Zn(OH)2 + CaCl2 + Ca(OH)2 + H2O (44)

A CaCO3 jelenlétét és fenti reakcióját mutatja a röntgendiffraktogramon (ld. 3. ábra)

a CaCO3-hoz tartozó csúcs, amely a 100 °C-on hőkezelt mintáén még jól látható, de a 250

°C-on hőkezelt mintáén már eltűnik. Tehát arra gondolhatunk, hogy a légszáraz iszapban

jelenlevő összes CaCO3 a 250 °C-on hőkezelt mintában már vagy elreagált, vagy elbom-

lott. Ugyanakkor azonban a TG-MS spektrumban (ld. 4. ábra) a 250 °C-ig eltávozó szén-

dioxid mennyisége alapján látható, hogy a minta karbonát-tartalma csak kis mértékben

bomlik el. A tömegspektrum szén-dioxid jele mutatja, hogy csak kb. 30 %-a keletkezik

250 °C-ig. Valószínűleg egy ismeretlen karbonát fázis bomlásából magasabb hőmérsékle-

ten is képződik a szén-dioxid. Ez arra utal, hogy a CaCO3-ból egy – feltehetően amorf –

bázikus cink-karbonát típusú vegyület keletkezik (44), amely röntgendiffrakcióval nem

mutatható ki. Az infravörös spektrumban (ld. 2. ábra (b-e)) már valóban jól látszik a kar-

bonátra jellemző νas sáv 1429 cm-1-nél, amely 100 és 750 °C között igazolja a karbonát-

tartalmú vegyület jelenlétét.
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4. ábra A légszáraz tűzihorganyiszap TG-MS módszerrel követett termikus analízise
A mérést a IV.2.3. pont szerint 10 °C/perc felfűtési sebességgel végeztük. A vizsgált minta
tömegváltozását (folytonosan csökkenő vonal, mely a jobb oldali ordinátára vonatkozik),
valamint a tömegváltozás deriváltját (folytonos vonal, mely a bal oldali ordinátára vonat-
kozik) mutatja az ábra a hőmérséklet függvényében. A tömegspektrumok alapján a derivált
felbontását az eltávozó vízre (m = 18) ( ) és széndioxidra (m = 44) (x) külön-külön is re-
gisztráltuk.

2ZnCO3*3Zn(OH)2 + 2 ’HCl’ (ZnCl2) ∆ (350-500 °C) →

∆ (350-500 °C) → 2 CO2 + 4 ZnO + ZnCl2 + 4 H2O (45)

2ZnCO3*3Zn(OH)2 + 2 ’HCl’ (Ca4O3Cl2*15H2O) ∆ (600-850 °C) →

∆ (600-850 °C) → 2 CO2 + 4 ZnO + ZnCl2 + 4 H2O (46)

A TG-MS mérés alapján (ld. 4. ábra) az is megállapítható, hogy a rendszerből a CO2

még további két lépésben távozik. Egyik folyamatban a 220 °C fölötti hőmérsékleten ke-

letkező ZnCl2 részleges hidrolízise (41) HCl-t eredményez, amely reagál a bázikus, rönt-

gen-amorf cink-karbonáttal (amely a CaCO3-ból képződött (44)), és ezáltal CO2 szabadul

fel (45). Ez a folyamat a ZnCl2 hidrolízisét lehetővé tevő 350-500 °C-os hőmérsékleten

megy végbe [78, 80]. Ezt jelzi a tömegspektrumban az eltávozó szén-dioxid vonalának kb.
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400 °C-nál látható egyik maximuma. A másik folyamatban az iszapban jelenlévő bázikus

kalcium-klorid (Ca4O3Cl2*15H2O) bomlása során, 650-800 °C-os hőmérsékleti tartomány-

ban szintén képződik HCl [79], amely reakcióba lép a még jelenlevő, bázikus cink-

karbonáttal (46) és így a szén-dioxid fejlődése egészen kb. 850 °C-os hőmérsékletig elhú-

zódik. A tömegspektrumban az eltávozó szén-dioxid vonalának kb. 630 °C-nál látható má-

sodik maximuma ez utóbbi folyamatnak az eredménye. Látható az is, hogy 850 °C-os hő-

mérséklet felett már nem mutatható ki karbonát jelenléte a mintában.

2.4. A cink és vas vegyületek reakciói a hőkezelés folyamán

A frissen leválasztott vas-oxid-hidroxid és hidratált cink-oxid vegyületek általában a

kicsi részecske méret és a kristályszerkezeti tökéletlenségek [82] miatt amorfak [83, 84]. A

friss tűzihorganyiszapban is nem-kristályos vas- és cinkfázis található. A vas-oxidokra és a

hidratált oxidokra található irodalmi Mössbauer-spektrumok [58, 85, 86, 87, 88, 89] és

infra adatok [64, 82, 90, 91, 92, 93] alapján megállapítható, hogy sem az Fe2O3 különböző

módosított formái, sem az átmeneti intermedierei (protohematit és hidrohematit) nincsenek

jelen a friss iszapban. A hidratált vas-oxidok esetében az iszap tulajdonságai (részecske

méret, felület nagysága, víztartalom stb.) befolyásolják az összetevők infravörös abszorp-

ciójának a helyét, s így azonosításuk összetett feladat. Mindezek figyelembe vétele mellett

a szobahőmérsékleten szárított iszapmintában csak az α-FeO(OH), a γ-FeO(OH), a

ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O és ε-Zn(OH)2 jelenléte bizonyítható.

A ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O és az α-FeO(OH), illetve a dehidratációs termékeik között

létrejövő reakció eredményeként cinkferrit képződik. A ZnFe2O4 már a 250 °C-on hőkezelt

mintákban is megjelenik. Az infravörös spektrumokban (ld. 2. ábra (c-f)) az 538, az 545,

az 553, illetve az 560 cm-1-nél lévő νs sáv megjelenése jelzi ezt [94, 95]. A cink-ferrit

mennyisége a hőmérséklet emelésével folyamatosan növekszik. A FeO(OH) módosulatok

elbomlása után a képződött vas-oxidok reagálnak a jelenlevő cink-vegyületekkel (35-37).

A ferritképződési folyamat értékeléséhez a szárított iszap és a 750 °C-on 5 órán át

kezelt iszap Mössbauer-spektrumait is felvettük 77 K, illetve 298 K vizsgálati hőmérsék-

leteken (ld. 5. ábra). A szárított iszapra kapott mérési adatok jól egyeznek az IR spektrum

eredményeivel. A kiindulási iszap 298 K-en felvett spektrumán látható a Fe(III) dublett
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ként megjelenő izomer eltolódása (ld. 5. ábra (A) spektrum). A 77 K-en felvett spektrumon

észlelhető, hogy ez az izomer eltolódás egy hiperfinom mágneses tér kifejlődése miatt

szextetté hasad fel (ld. 5. ábra (B) spektrum). Ez a mágneses szerkezeti jel a vas szuper-

paramágneses tulajdonságainak köszönhető, s a vas-oxid-hidroxidok Fe-O(OH)-Fe láncai-

nak jelenlétére mutat [85, 87, 88, 89]. Viszont cinkferrit jelenlétére utaló Mössbauer-jelet

[58, 95, 96] nem mértünk. A 77 K-re hűtött minta jelében a mágneses felhasadás megjele-

nése jelzi azt is, hogy az összetevők részecskéinek átmérője 4-8 nm között van.

A 750 °C-on hőkezelt iszap Mössbauer-spektruma jelentősen különbözik a szárított

iszapétól (ld. 5. ábra). A 77 K-re hűtött minta jelében nem látható semmilyen mágneses

felhasadás (ld. 5. ábra (D) spektrum). A felhasadás hiánya – a fentiek alapján – jelzi a Fe-

O(OH)-Fe láncainak hiányát és igazolja a vas-oxid-hidroxidok teljes elbomlását a 750 °C-

on hőkezelt mintákban. Ugyanakkor a 298 K-en felvett spektrumon látható (ld. 5. ábra (C)

spektrum) jel alapján megállapítható, hogy a 750 °C-on hőkezelt mintában a vas(III) két-

féle kémiai környezettel rendelkezik. Az egyik, nagyobb mennyiségben (69 %) jelenlévő

vas-összetevő egy alacsony kvadrupólus felhasadást (0,40 mm/s) mutat, amely a légszáraz

iszap-minta spektrumában nem jelent meg. A másik, kisebb mennyiségben (31 %) jelen

lévő vas-összetevőt a légszáraz iszap-mintában is kimutattuk egyedüli vas-összetevőként

(kvadrupólus felhasadása: 0,63 mm/s). Az infravörös spektrumban (ld. 2. ábra (e)) az 553

cm-1-nél megjelenő νs sávot [94] és a röntgendiffrakciós mérések eredményeit is figyelem-

be véve a Mössbauer-mérések alapján megállapíthatjuk [95], hogy a 750 °C-on hőkezelt

iszapban a fő vastartalmú fázis a cink-ferrit (ZnFe2O4) [58, 96]. A röntgendiffrakciós mé-

rések alapján pedig az 1000 °C-on hőkezelt iszapban a cink-ferrit az egyedül jelenlevő

vastartalmú fázis.
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5. ábra: A hőkezelés hatásának megjelenése az iszap-minta Mössbauer-spektrumában
A centrifuganedves iszap spektrumait 298 K-en (A) és 77 K-en (B) ill. a 750 °C-n 5 óráig
hőkezelt iszap spektrumait szintén 298 K-en (C) és 77 K-en (D) vettük fel a IV.2.6. szerint.
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2*theta/fok d/Å
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6. ábra: Az 1000 °C-on hőkezelt tűziohorganyiszap teljes röntgendiffraktogramja
A diffraktogramon a beesési és a visszaverődési szög összegének (2*theta/fok), illetve a
rácsállandó (d/Å) függvényében mutatja a röntgensugrárzás intenzitásának változását. A
minta előkészítése 5 órás hőkezeléssel, a mérés pedig a IV.2.5. pont szerint történt. Az áb-
rán a cink-ferrit (*) és a cink-oxid (+) jellemző csúcsai vannak megjelölve.

A 750 °C-on és az 1000 °C-on hőkezelt iszap, illetve a szárított iszap cink : vas ará-

nyait összevetve megállapíthatjuk, hogy a hőkezelési hőfok emelkedésével a cink mennyi-

sége csökken. Mivel az iszapban a cink : vas tömegarány a ZnCl2 párolgási veszteségének

figyelembevétele után is nagyobb, mint 1 : 2, a hőkezelés során a cink-ferrit mellett cink-

oxid is képződik az iszapban. Mindkét vegyület jelenlétét egyértelműen bizonyítja az 1000

°C-on hőkezelt minta por-röntgendiffraktogramja (ld. 6. ábra). A képződő vegyületek

kristályosodási foka nő a hőmérséklet emelkedésével. Ezt támasztják alá a légszáraz iszap

amorf szerkezetéről és a hőkezelt iszap már kristályos szerkezetéről készült elektronmik-

roszkópos felvételek is (ld. 7. ábra). A 7. ábra B jelű felvételén jól látható a kétféle kristá-

lyos fázis (cink-oxid, cink-ferrit), míg az A jelű felvételén ilyen, kristályos fázisok nem

láthatóak.

 (A)
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 (B)

7. ábra Az iszap finom fizikai szerkezetének elektronmikroszkópos képe
A légszáraz (A) és az 1000 °C-on hőkezelt (B) iszapokról elektronmikroszkóppal készí-
tettünk felvételeket (ld. IV.2.4. pont).

Megállapíthatjuk, hogy az 1000 °C-os hőkezelés eredményeként az iszapban alacso-

nyabb hőfokon jelenlévő α- és γ-FeO(OH), illetve a bázikus cink-kloridok elbomlottak, a

képződött ZnCl2 elpárolgott, és 1000 °C-on az összes vas ZnFe2O4 (cink-ferrit) (franklinit),

illetve a maradék cink ZnO (cink-oxid) (cinkit) formában van jelen. A friss vagy előzete-

sen már hőkezelt iszapok további (kiegyenlítő) hőkezelése (1000 °C-on 5 órán át) is ugya-

nezt az eredményt adja.

3. Cink-oxid előállítása tűzihorganyiszapból ammónium-

hidroxiddal

Az iszap hőkezelés alatti kémiai változásának feltérképezése után, a Célkitűzésben

megjelöltek szerint rátérek a cink tűzihorganyiszapból történő kivonásának kísérletes vizs-

gálatára. Az Irodalmi áttekintésben a cink-tartalmú anyagok cink-kinyerési lehetőségeit

megvizsgálva az ammónium-hidroxidos kezelési módszer kipróbálása látszott először cél
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szerűnek, mert az iszap két fő eleme közül csak a cink képez stabil, vízoldható ammin-

komplexet, a vas nem. Az alábbiakban bemutatom mind a frissen képződő, centrifuganed-

ves, szárítás nélküli iszap minták, mind pedig a már hőkezelt minták ammóniás kilúgoz-

hatósága lehetőségeit és eredményeit.

3.1. Az ammónium-hidroxidos kilúgzási folyamat

Az ammóniás kilúgzás során a friss iszap főkomponenseiként jelenlevő α- és γ-

FeO(OH), ε-Zn(OH)2 és Zn5(OH)8Cl2*H2O közül csak a cinkvegyületek képeznek stabil

ammónia-komplexet (a lúgos pH tartományban,) a következő reakcióegyenletek szerint:

ε-Zn(OH)2 (s) + 4 NH3 (aq) = (Zn(NH3)4)2+ (aq) + 2 OH- (aq) (47)

Zn5(OH)8Cl2*H2O (s) + 20 NH3 (aq) =

= 5 (Zn(NH3)4)2+ (aq) + 8 OH- (aq) + 2 Cl- (aq) + H2O (48)

A hőkezelés során képződő cinktartalmú vegyületek is reagálnak az ammóniával a

következő reakcióegyenletek szerint:

β-Zn(OH)Cl (s) + 4 NH3 (aq) = (Zn(NH3)4)2+ (aq) + OH- (aq) + Cl- (aq) (49)

ZnO (s) + 4 NH3 (aq) + H2O = (Zn(NH3)4)2+ (aq) + 2 OH- (aq) (50)

A különféle cinkvegyületek reakcióképessége az ammónium-hidroxiddal szemben

különböző, így az oldásukhoz szükséges idő is eltérő. A ZnO ammóniával szembeni reak-

cióképessége is erősen függ a ZnO porozitásától és a fajlagos felületétől, vagyis a ZnO

képződés hőmérsékletétől [81]. A különböző reakcióképesség eltérő reakciósebességet

eredményez. A hőkezelés végtermékeként képződő cink-ferrit viszont teljesen inert az

ammóniával szemben, és még 200 °C-on autoklávban, 12 órás kezelésnél sem mutat reak-

ciókészséget.

A friss tűzihorganyiszap ammóniás kilúgzásával kapott oldat elvileg tartalmazhatja a

cink [Zn(NH3)4]Cl2, illetve a [Zn(NH3)2]Cl2 komplex-vegyületeit [97], azonban a nagy

ammónia felesleg (és vele együtt magas hidroxid-ion koncentráció) következtében és az

egyensúlyi viszonyok alapján a rendszerben a [Zn(NH3)4](OH)2-komplex van főleg jelen.
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A cink-tetraammin-hidroxid oldatban a cink-tetraammin- és hidroxid-ionokon kívül

szabad ammónia, disszociálatlan ammónium-hidroxid és ammónium-ionok találhatók. A

rendszer komplex egyensúlyban van, amelyben kulcsszerepet játszik az oldott szabad am-

mónia. Az ammónia koncentrációja közvetlenül vagy közvetve (valamely más ammónia-

koncentrációtól függő egyensúlyon keresztül) hatással van a rendszer valamennyi kompo-

nensének abszolút és relatív mennyiségére, az alább feltüntetett részegyensúlyok alapján:

NH3 + H2O ⇌ NH4OH (51)

NH4OH ⇌ NH4
+ + OH- (52)

Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ +2 OH- (53)

Zn2+ + 4 NH3 ⇌ Zn(NH3)4
2+ (54)

Zn(NH3)4
2++ 2 OH-⇌ [Zn(NH3)4](OH)2 (55)
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3.2. Laboratóriumi kísérletek friss iszappal

3.2.1. Az optimális kilúgzási körülmények megállapítása

Az ammóniás kilúgzás hatékonysága – figyelembe véve, hogy a komplexképződés

egyensúlyi reakció – befolyásolható, pl. az ammónia fölösleg mértékével és a hőmérsék-

lettel. A friss iszap magas nedvességtartalma miatt (több, mint 50 % (g/g)) a kilúgzószer

hígul az extrakció során. Emiatt az iszap : kilúgzó oldat arány változtatásakor az ammóni-

um-hidroxid oldat pH-jának (a disszociáció mértékének), illetve a szabad ammónia kon-

centrációjának változása különböző mértékben lép fel. A 1. táblázat adatai alapján látható,

hogy az optimális kilúgzási feltételeket a centrifuganedves iszap : kilúgzószer (25 tömeg

%-os NH4OH oldat) 1 g : 7,5 cm3 aránya mellett érhetjük el. (A kinyerési eredményeket

nem a centrifuganedves iszapra, hanem az iszapban lévő eredeti cinktartalomra nézve érté-

keltük és adtuk meg.)

1. táblázat: A cink : ammónia arány hatása a cink kioldódásának mértékére
A centrifuganedves iszap kilúgzását cc. NH4OH oldattal 1 óra extrakciós idő mellett vé-
geztem.

Iszap : kilúgzó- Zn:NH3 Cink- Oldatösszetétel

szer arány

(g : cm3)

mól-arány

(mól : mól)

kioldás

(%)*
Zn (%)**

(g/100cm3)

Fe (%)**

(g/100cm3)

1:0,5 1:6,0 13,2 1,17 0,00

1:2,5 1:30 39,1 3,38 0,00

1:5,0 1:60 51,7 4,49 0,00

1:7,5 1:90 66,7 5,78 0,00

1:10 1:120 53,5 4,59 0,00

* A kiindulási iszap eredeti Zn tartalmát 100 %-nak tekintve.
** A szűrletben mért Zn- ill. Fe-koncentráció vegyes %-ban.

A hőmérséklet emelésének a kémiai reakciók (így a kilúgzás alatti folyamatok) se-

bességére gyakorolt közismert gyorsító hatása jelen esetben nem érvényesülhet, ugyanis a

hőmérséklet növelése mind a kilúgzószer (NH4OH), mind pedig a kilúgzáskor keletkezett

[Zn(NH3)4](OH)2a komplex bomlásának kedvez [98]. Tehát nem célszerű a kilúgzást ma
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gasabb hőmérsékleten végezni, ugyanis ez nem csak a hozzáadott vegyszerszükségletet

növelné (NH3 gáz eltávozása), hanem a kilúgzás hatékonyságát csökkentené. Emellett az

sem elhanyagolható szempont, hogy a szobahőmérsékleten végzett művelet nem igényel

fűtési energiát.

A bázikus cink-kloridból (ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O) képződő NH4Cl is befolyásolhatja

a folyamatot. A kioldódott cink-komplexek adszorpciója a nagyfelületű vas-hidroxid szár-

mazékokon [13, 15, 17, 99, 100] ugyancsak befolyásolja a kinyerés hatékonyságát. Az

ammónia fölösleg növelésével (1:120 mól-arány esetén) a vas-vegyületeken a hidroxid-

ionok adszorpciója és a kolloid vas-hidroxidok megnövekedett cink-megkötő képessége a

cink-kinyerés hatékonyságát csökkentő tényező (ld. 1. táblázat).

A különböző cinktartalmú anyagok eltérő reakciósebessége miatt vizsgáltuk a reak-

cióidő – cink-kinyerést befolyásoló – hatását az optimális mennyiségű kilúgzószer (iszap :

kilúgzószer 1 g : 7,5 cm3 arány) alkalmazása mellett. A 2. táblázat adatai alapján megálla-

pítható, hogy a legkedvezőbb cink-kinyerés (hatékonyság) 10 óra reakcióidő mellett érhető

el. Mindemellett az adatok alapján látható, hogy a reakció első órájában képződő cink-

tetraammin-hidroxid abszorpciója a kiindulási iszap komponensein, 1,5 óra eltelte után át-

menetileg csökkenti az oldat cinktartalmát. Ez a jelenség a jelenlevő vas-vegyületek ab-

szorpciós képességének következménye [14, 15, 16, 20, 100]. A reakcióidő növelésével a

lassabban reagáló cinkvegyületek is oldatba kerülnek, így nő a cink kioldódása egészen a

reakció 10 órás időtartamáig. Viszont 24 órás időtartam alatt újból kb. az 1 óra alatt elér-

hető szintre csökken a cinktartalom. Ennek oka feltehetően a viszonylag lassú vas-oxid-

hidroxid hidratációs folyamatok előrehaladása és az e folyamatban képződött újabb meny-

nyiségű, nagy fajlagos felületű, hidratált vas-oxi-hidroxid kolloidok által okozott újabb

cink-abszorpció. Gazdaságossági megfontolások alapján tehát 1 órás kilúgzási időt is elég

alkalmaznunk, hiszen ezalatt a friss iszapban jelenlevő teljes cinktartalomnak már kb. ⅔-a

kinyerhető, amit a jóval hosszabb 10 órás kilúgzási idő csak kis mértékben növelne.
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2. táblázat: A reakcióidő hatása az ammóniával történő cink kioldódás mértékére
Egységnyi tömegű friss iszapot 7,5-szeres térfogatú cc. NH4OH oldattal lúgoztam ki.

Reakcióidő Cink- Oldat összetétel

(t/óra) kioldás

(%)*
Zn (%)**

(g/100cm3)

Fe (%)**

(g/100cm3)

0,5 54,0 4,51 0,00

1,0 66,7 5,78 0,00

1,5 55,7 4,78 0,00

3,0 60,9 5,35 0,00

10,0 75,8 6,60 0,00

24,0 67,2 5,87 0,00

* A kiindulási iszap eredeti Zn tartalmát véve 100 %-nak.
** A szűrletben mért Zn-, ill. Fe-koncentráció vegyes %-ban.

Kísérleteket végeztem különböző koncentrációjú (1-14,7 M közötti) NH4OH oldattal

is, hogy megvizsgáljam a kilúgzószer koncentrációja csökkentésének cink-kinyerést befo-

lyásoló hatását. A töménynél hígabb kilúgzószerrel, egyébként az eddigiekkel azonos kö-

rülmények között (az iszap : kilúgzószer 1 g : 7,5 cm3 arány és 1 órás reakcióidő), jóval ki-

sebb cink-kinyerést (7,8 %-tól 54,5 %-ig) eredményezett. Az iszap meglévő nedvességtar-

talmának hígító hatása tovább hígítja a kilúgzó szert, s így befolyásolja a kilúgzószer hatá-

sát és a jelen lévő szabad ammónia mennyiségét. Hosszabb, 10 órás reakcióidő alatt, az

eddigieknél nagyobb feleslegű (1:9 és 1:10), de higított (12 M) kilúgzószer sem adott jobb

kinyerési eredményt (65% és 70,8 %), mint a tömény (14,7 M) ammónia már akár kisebb

(1:7,5) felesleg esetén (75,8 %).

3.2.2. Az iszap többlépcsős „kaszkád-szerű” kilúgzása

A különböző abszorpciós egyensúlyokban részt vevő cink-tetraammin-ion koncent-

rációja, és ezáltal a megkötött cinkmennyiség csökkentésének érdekében többlépcsős

kilúgzást is végeztünk egy ún. „kaszkád”-reaktorban. A 3. táblázat adatai alapján megálla-

pítható, hogy az egyes lépcsőkben a kinyerhető cinktartalom abszolút mennyisége egyre

kisebb, még hosszabb reakcióidő mellett is. Az iszapból kinyert összes cink mennyisége



Eredmények és tárgyalásuk

68

természetesen növekszik a lépések számával. Három lépés alkalmazása esetén már össze-

sen 83,9 % a cink-kinyerés hatásfoka. Az egyes lépések iszap-maradékaiban a vas : cink

arány egyre nő, vagyis a cinktartalom rovására növekszik a maradék vastartalma. A szilárd

maradékok mennyisége alapján megállapítható az is, hogy a kiindulási mintához képest a

maradék víztartalma csökken. Ez a cink-tetraammin-ion vas-oxid-hidroxidon való ab-

szorpciója következtében létrejövő ζ-potenciál változás és a víz-abszorpció kapacitás vál-

tozás miatt van, vagyis a cink- és a vas-vegyületek által kémiailag megkötött víztartalom

különbözősége miatt lép fel.

3. táblázat: A többlépéses laboratóriumi ammóniás kilúgzási kísérlet eredményei
Az iszap tömegéhez viszonyított 5-szörös térfogatú cc. NH4OH-dal végeztem a kilúgzást.

Kaszkád

sorszáma

Reakcióidő

(t/óra)

Cink kioldódás

(%)*

Maradék

(%)**

Fe:Zn arány a

maradékban

Maradék

összesen

Fe Zn (%)**

0. 0 - 5,7 8,7 40:60 -

1. 1 71,1 5,7 2,5 69:31 27,1

2. 24 7,0 5,7 1,9 74:26 22,7

3. 2,5 (24) 5,8 § 5,7 1,4 80:20 20,7

* A kiindulási iszap eredeti cinktartalmát (8,7 g / 100 g iszap) véve 100 %-nak.
** A kiindulási iszap tömegéhez viszonyított adatok.
§ A három lépés (1.+2.+3.) alatti kumulatív cink-kioldódás 83,9 %.

3.2.3. Az iszapban lévő toxikus elemek megoszlása az ammóniás kilúgzási fo-

lyamatban

A tűzihorganyiszapban található cinket és vasat kísérő további elemek analízisét is

elvégeztem, és az eredményeket a 4. táblázatban tüntettem fel. Az adott körülmények kö-

zött a kimutatható mennyiségben jelenlévő nyomelemek közül stabil ammónia-komplexet

csak a réz, az ezüst, a króm és a mangán képez [101]. Tehát azt vártuk, hogy ettől a négy

elemtől eltekintve, a cinket egy egyszerű extrakciós lépéssel – jó hatásfokot elérve – vá-

laszthatjuk el nemcsak a vastól, de a többi kísérő elemtől is. Az alábbiakban bemutatott kí-

sérleteim azonban némileg eltérő eredményt adtak.
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4. táblázat: Az iszap és az ammóniás kezelés utáni maradék mikroelem összetevői
Az ammóniás kezelést az iszap tömegéhez viszonyított 7,5-szeres térfogatú cc. NH4OH-dal
végeztem 10 óra hosszat.

Elem Iszap (%)* Maradék §

(%)**

Dúsulási

tényező a

Megoszlási arány (%)

(légszáraz) (légszáraz) maradékban Maradékban Oldatban

Ag 0,0140 0,0122 0,87 47,4 52,6

As 0,0029 0,0046 1,59 86,4 13,6

Ba 0,0024 0,0014 0,58 31,7 68,3

Cr 0,0064 0,0099 1,55 84,0 16,0

Cu 0,0032 0,0000 - 0 100

Mg 0,5492 0,7100 1,29 70,2 29,8

Mn 0,1064 0,1290 1,21 65,9 34,1

Na 0,0194 0,0082 0,42 23,0 77,0

Pb 0,0953 0,1468 1,54 83,6 16,4

S 0,0425 0,0619 1,46 79,1 20,9

Sb 0,0501 0,1082 2,16 100 0

Se 0,1157 0,1196 1,03 56,2 43,8

Sr 0,0033 0,0042 1,27 69,1 30,9

Ta 0,1114 0,1548 1,39 75,5 24,5

Ti 0,0071 0,0108 1,52 82,6 17,4

W 0,3034 0,1548 0,51 27,7 72,3

* A kiindulási légszáraz iszap tömegéhez viszonyított értékek;
** A maradék iszap tömegéhez viszonyított értékek (azaz az iszap kilúgzás általi tömeg-
csökkenése nincs korrekcióba véve);
§ Az egyes elemek koncentrációjának (látszólagos) növekedését eredményezheti az iszap-
maradék cinktartalom eltávolítása általi tömegcsökkenése is, ami részben ellensúlyozhatja
az adott elem esetében a kilúgzás okozta koncentráció csökkenést.

Meghatároztam az iszap optimálisnak talált ammóniás kilúgzása után visszamaradt

szilárd maradékában található nyomelemek koncentrációját (ld. 4. táblázat). A maradék

szilárdanyag-tartalmának figyelembe vételével, az egyes mikro- ill. toxikus elemek száza-

lékos megoszlását is bemutatom a maradék és az oldatfázis között. Az adatok alapján meg
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állapítható, hogy az ezüst, a bárium, a nátrium, a réz és a volfrám kivételével a szennyező

elemek nagyobb része (több mint 50 %) a kilúgzás után a szilárd maradékban marad visz-

sza. A kioldódó fémtartalom – a nem-komplexképzó fémek (Ba, Na és W) esetében – a

víz-oldható fémvegyületek (pl.: kloridok) jelenlétének a következménye. A komplexképző

króm és mangán – vártnál kisebb mértékű – kioldódása valószínűleg a nehezen oldódó

oxidos formák jelenlétének tudható be.

A vizsgálat kiterjedt a 4. táblázatban felsorolt elemeken kívül az Al, B, Be, Bi, Cd,

Co, Hg, Mo, Ni, Pd, Pt, Sn, Tl és V elemekre is, amelyek nem voltak kimutatható koncent-

rációban jelen a vizsgált iszapmintákban. A kísérő elemek relatív koncentrációit és stabi-

litási viszonyait tekintve megállapíthatjuk, hogy a cink nagy tisztaságban nyerhető ki: az

összes kinyert fémtartalomnak legalább 98 %-a cink. A módszer alkalmazása során gya-

korlatilag csak a réz az, amely el nem választható szennyezőként kíséri a cinket. A későb-

biekben bemutatandó nátrium-szulfidos kezelés (ld. V.3.5. pont) során 1 % cinkveszteség

mellett (ZnS leválás), nehézfém-mentes ZnO-t tudtunk előállítani, az alábbiakban leírt (ld.

V.3.6. pont) deamminálási módszerrel.

3.3. Félüzemi kísérletek friss iszappal

A tűzihorganyiszappal végzett vizsgálataink egyik célja a hőkezeletlen, de hosszabb

ideig tárolt (öregedett) iszapból a cink-oxid kinyerése. Ezért az ammónium-hidroxiddal

végzett kísérleteinket a gyár területén felhalmozódott iszappal félüzemi méretekben is

teszteltük. Az elvégzett félüzemi tesztek igazolták a laboratóriumi munkánk során kapott

eredményeket.

3.3.1. A technológia optimalizálása

A félüzemi berendezés gazdaságosabb működtetése miatt olyan iszap : kilúgzószer

(cc. NH4OH oldat) arányt választottam, amely kisebb a laboratóriumi méretekben optimá-

lisnak talált aránynál, de a maximálisnál csak alig kisebb cink-kinyerést biztosíthat. A 5.

táblázat azt mutatja, hogy a laboratóriumi méretben optimálisnak talált kinyerési feltétele-

ket jól megközelítő eredményt az iszap tömegegységére vonatkoztatott 5-szörös térfogatú

cc. NH4OH oldattal, 3 órás reakcióidő alatt értem el. Ekkor a cink kinyerése 64,0 %, ami
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igen jól megközelíti a laboratóriumi, 1 órás reakcióidő alatt elért, 66,7 %-os kinyerési

eredményt. Az iszap : kilúgzószer = 1 : 3 (kg : dm3) aránya mellett is 62,9 %-os cink-

kinyerés érhető el. A kevesebb vegyszer igény miatt – az 1 : 5 (kg : dm3) arányú alkalma-

zás helyett – a továbbiakban ezt alkalmaztam.

5. táblázat: A cink : ammónia arány hatása a cink kioldódás mértékére félüzemi méretben
A kísérleteket a IV.3.4.1. pontban megadott módon végeztük. Az előzetes forralást az öre-
gedési folyamat hatásának teszteléséhez alkalmaztam.

Iszap : cc.

NH4OH arány

(kg : dm3)

Zn:NH3

mól-arány

(mól : mól)

Cink kioldódás

1 óra alatt, (%)*

Cink kioldódás

3 óra alatt, (%)*

1:3 1:16 56,3 62,9

1:5 1:24 54,5 64,0

1:3

(1 órás forralás)

1:16 57,6 -

1:3

(3 órás forralás)

1:16 51,6 52,1

* A kiindulási iszap eredeti Zn tartalmát véve 100 %-nak.

6. táblázat: A reakcióidő hatása a cink ammóniás kilúgozhatóságára félüzemi méretben
A kísérleteket nedves iszap : kilúgzószer = 1 kg : 3 dm3 arány mellett végeztem.

Reakcióidő

(t/óra)

Cink kioldódás

(%)*

1,0 56,3

3,0 62,9

4,0 64,4

5,0 64,2

6,0 66,4

7,0 64,1

* A kiindulási iszap eredeti Zn tartalmát véve 100 %-nak.
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A technológiai művelet egy műszakba illeszthetőségének érdekében vizsgáltuk a re-

akcióidő változtatás által biztosított lehetőségeket. A 6. táblázat adatai alapján megállapít-

ható, hogy a legkedvezőbb cink-kinyerési hatékonyság (66,4 %) az iszap : kilúgzószer = 1

: 3 (kg : dm3) arány alkalmazásakor és 6 óra reakcióidő alatt érhető el, ami az iszapban je-

lenlevő teljes cinktartalom ⅔-ának kinyerését teszi lehetővé. Látható az is, hogy már 3 órás

reakcióidő is ezt megközelítő kinyerést ad (62,9 %), ezért a további félüzemi kísérleteinket

– a technológiai szempontból előnyösebb – 3 órás kilúgzással végeztük.

3.3.2. Az iszap öregedésének hatása a cink kinyerhetőségére

A FeO(OH) termikus dehidratációjának és cink megkötő képességének csökkentése

érdekében az iszapot 1, illetve 3 órán át vízgőzzel forraltuk. A keveréket lehűlés után alá-

vetettük az ammóniás kilúgzásnak. A cinkkinyerési eredményeket összehasonlítva a for-

ralás nélküli kísérletek eredményeivel megállapíthatjuk, hogy az 1 órás előzetes forralás

gyakorlatilag nem változtat a cink-kinyerés hatásfokán (57,6 %) (ld. 5. táblázat). Hosszabb

(3 órás) előzetes forralást alkalmazva azonban, a kilúgzási időtől függetlenül, csökken a

cink-kinyerés hatásfoka (52,1 %). Ez arra mutat, hogy a cink-abszorpció képesség csökke-

nését meghaladó mértékű és ellentétes irányú, – a cink-vegyületek ammóniával szembeni –

reakcióképességét csökkentő hatás lépett fel. Így a vizes közegű előkezelés nem járható út

a cink-kinyerés hatékonyságának növeléséhez.

A frissen képződött iszapot a telephelyeken átmenetig tárolják a végleges lerakás

előtt. Az iszap tárolása közbeni öregedési folyamatainak és a bekövetkező változásoknak a

további vizsgálata céljából különböző idő óta és különféle módon tárolt iszapokat is vizs-

gáltunk. A különböző ideig tárolt mintáknál – azonos kilúgzási körülmények között (3-

szoros térfogatú ammónium-hidroxidot és 3 órás reakcióidőt alkalmazva) – a cink kinyeré-

sének mértéke 47,7 %-tól 63,5 %-ig változott. Az eredmények azt mutatják, hogy csak két

hétnél rövidebb tárolási idejű mintáknál érhetünk el elfogadható cink-kinyerési értékeket.

3.3.3. Kétlépcsős ammóniás kilúgzás félüzemi méretekben

Félüzemi méretekben megvizsgáltuk a többlépcsős kilúgzást is. A technológia meg-

valósíthatósági lehetőségének figyelembe vételével a kéttagú „kaszkád”-reaktorban elvég
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zett kísérletek eredményei (7. táblázat) alapján megállapítható, hogy az egymás után vég-

zett kilúgzások esetén a teljes kinyerés 70 % fölé növelhető.

7. táblázat: Kétlépcsős félüzemi ammóniás kilúgzás eredményei
A kísérleteket nedves iszap : kilúgzószer = 1 kg : 3 dm3 arány mellett végeztem.

Kaszkád

sorszáma

Reakcióidő

(t/óra)

Cink kioldódás

(%)*

Maradék (%)** Fe:Zn arány a

maradékban

Fe Zn

0. 0 - 11,4 11,9 49:51

1. 1 61,3 11,4 4,6 71:29

2. 3 9,5 11,4 3,5 77:23

* A kiindulási iszap eredeti cinktartalmát (11,9 g / 100 g iszap) véve 100 %-nak;
** A kiindulási iszap tömegéhez viszonyított adatok;
§ A két lépés (1.+2.) alatti kumulatív cink-kioldódás 70,8 %.

3.4. Laboratóriumi kísérletek hőkezelt iszappal

Az iszapok hőkezelését széles körben alkalmazzák [1, 52]. A hőkezelés közben a

vízvesztéssel járó öregedési folyamatok felgyorsulnak. Ezért fontos volt a hőkezelt iszap

cinktartalmának kinyerhetőségét is megvizsgálni. A hosszabb időn át tárolt iszapoknál ta-

pasztalt cink-kinyerés csökkenés miatt (ld. V.3.3.2. pont) a maradék hasznosíthatósága is

fontos szempontként jelent meg a kísérleteinkben. Tudva azt, hogy a vas-hidroxidok cink-

megkötő képessége nagyságrendekkel csökken a vas-vegyületek víztartalmának csökkené-

sével [15], mind alacsonyabb hőmérsékleten (100-200 °C-on szárítás), mind magasabb

hőmérsékleten (250-1000 °C-on szinterelés) hőkezeltem a mintákat (1, ill. 5 órán át).

3.4.1. A 100 °C-os hőkezelés hatása a cink kinyerésére

A 100 °C-on hőkezelt iszapok ammóniás kilúgzási kezeléseivel a 8. táblázatban lát-

ható eredményre jutottam.
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8. táblázat: A 100 °C-on hőkezelt iszap ammónium-hidroxidos kilúgzása
Az ammóniás kilúgzás a IV.3.3. pontban leírtak szerint történt.

(A): Az iszap hőkezelését (szárítását) 1 órán át végeztem.

Iszap : cc.

NH4OH

Zn:NH3

mól-arány

Cink kioldódás (%)*

arány

(g:cm3)

(mól : mól) 1 óra 3 óra 24 óra

1:3 1:16 48,8 53,5 59,0

1:5 1:24 49,7 55,5 58,0

1:7 1:36 54,0 56,8 58,0

1:9 1:40 62,7 64,3 66,1

1:12 1:60 63,7 64,2 68,8

* A kiindulási iszap teljes cinkmennyiségét tekintve 100 %-nak.

(B): Az iszap hőkezelését 5 órán át végeztem.

Iszap: cc.

NH4OH

Zn:NH3

mól-arány

Cink kioldódás (%)*

arány

(g:cm3)

(mól : mól) 1 óra 3 óra 24 óra

1:3 1:16 33,0 38,5 42,5

1:5 1:24 38,4 45,0 47,9

1:7 1:36 42,2 51,4 53,1

1:9 1:40 44,1 54,1 56,2

1:12 1:60 46,7 56,2 60,1

* A kiindulási iszap teljes cinkmennyiségét tekintve 100 %-nak.

A 100 °C-on 1 óra alatt történő hőkezelés közben (ld. 8. táblázat (A)) az iszap víz-

vesztése már részlegesen végbemegy. A cink-kinyerés mértéke esetenként mégis nagyobb

a nem szárított mintáknál kapott értékhez képest (ld. 1. táblázat és 2. táblázat). Ez a lát-

szólagos ellentmondás részben a lúgzószer kisebb mértékű hígulásának és a relatíve na-

gyobb ammónia aktivitás értékének lehet a következménye. A kilúgzási idő növelésével nő
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a cink kinyerés, s ugyanezt a hatást érhetjük el az ammónia fölöslegének növelésével is. A

cink kinyerése megközelíti a 70 %-ot.

Az ezen a hőmérsékleten lejátszódó kémiai folyamatok az 5 órás hőkezelés alatt (ld.

8. táblázat (B)) befejeződnek. A cink kinyerésének mértéke kisebb, mint az 1 órás hőke-

zelés utáni kilúgzáskor, és maximum 60 %-ot ér el, ami a kevésbé reakcióképes cinkve-

gyületek megjelenését valószínűsíti. (A nedves iszappal végzett előzetes forralásos kísér-

letekhez hasonlóan (ld. 5. táblázat).) Végeztem kilúgzási kísérleteket a 3 órán át hőkezelt

mintával is, amely a fentiekhez képest köztes kinyerési értékeket eredményezett.

3.4.2. A 200 °C-os hőkezelés hatása a cink kinyerésére

A 200 °C-on hőkezelt iszap esetében a fizikailag kötött víz már teljesen eltávozik.

Így a víz kilúgzószerre gyakorolt hígítási faktora megszűnik. A vas-oxid-hidroxidok góc-

képződési folyamata miatt csökken a cink-abszorpciós képességük, így a kinyerést kevésbé

befolyásolják. A 200 °C-on hőkezelt mintában kristályos ZnFe2O4 még nem mutatható ki

(ld. V.2.2. pont), így ennek negatív hatása a cink kinyerésére még nem érvényesülhet.

A kapott eredmények hasonlóak a 100 °C-on hőkezelt mintánál tapasztaltakéhoz. A

kilúgzási idő és az ammónia fölösleg növelésével egyaránt nő a cink kinyerése (ld. 9. táb-

lázat), mind az 1 órán át, mind az 5 órán át végzett hőkezelésnél. A cink kinyerésének ha-

tásfoka viszont kicsit kisebb, mint a 100 °C-on hőkezelt iszap esetében. Ez a kisebb reak-

cióképességű cinkvegyületek koncentráció-növekedésének lehet a következménye. Na-

gyobb mértékű cink-kinyerés csak 40-szeres, illetve 60-szoros ammónia felesleg mellett

érhető el. A cink maximális kinyerése 68 %, melyet 1 órás hőkezelés, majd 24 órás reak-

cióidejű és 40-szeres ammónia felesleg melletti kilúgzással érhetünk el. (Végeztem

kilúgzási kísérleteket a 3 órán át hőkezelt mintával is, amely ezekhez viszonyítva köztes

kinyerési értékeket eredményezett.)
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9. táblázat: A 200 °C-on hőkezelt iszap ammónium-hidroxidos kilúgzása
Az ammóniás kilúgzás a IV.3.3. pontban leírtak szerint történt.

(A): Az iszap hőkezelését 200 °C-on 1 órán át végeztem.

Iszap: cc.

NH4OH

Zn:NH3

mól-arány

Cink kioldódás (%)*

Arány

(g:cm3)

(mól : mól) 1 óra 3 óra 24 óra

1:3 1:16 41,5 43,0 53,7

1:5 1:24 49,5 43,8 55,0

1:7 1:36 49,4 49,8 56,1

1:9 1:40 54,5 58,4 68,4

1:12 1:60 56,4 60,9 64,6

* A kiindulási iszap teljes cinkmennyiségét tekintve 100 %-nak.

(B): Az iszap hőkezelését 200 °C-on 5 órán át végeztem.

Iszap: cc.

NH4OH

Zn:NH3

mól-arány

Cink kioldódás (%)*

Arány

(g:cm3)

(mól : mól) 1 óra 3 óra 24 óra

1:3 1:16 36,2 38,1 45,4

1:5 1:24 38,3 36,8 50,8

1:7 1:36 38,0 38,1 53,7

1:9 1:40 41,1 58,7 56,8

1:12 1:60 55,7 59,2 62,5

* A kiindulási iszap teljes cinkmennyiségét tekintve 100 %-nak.

3.4.3. Az 500 °C-os és az 1000 °C-os hőkezelés hatása a cink kinyerésére

Az iszap fázis-átalakulásai során, melyet már korábban részletesen tárgyaltam, a ma-

gas hőmérsékleten keletkező cink-oxid, cink-klorid és cink-ferrit az ammóniával szembeni

különböző reaktivitásukkal befolyásolják a cink kinyerhetőségét. A képződött cink-oxid

oldhatósága a különböző kémiai folyamatokban különböző hőmérséklet intervallumon
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függ a kristályosodási foktól, a felület nagyságától és a pórus-méret eloszlástól. A képző-

dött vas-vegyületek is hatást gyakorolnak a kolloidképző és cink-ion abszorpciós tulajdon-

ságaikon keresztül a cink oldhatóságára. A vas-vegyületek cink-abszorpciós tulajdonsága a

pH-tól függ [14, 15, 100]. Emiatt az ammónia fölösleg és a kilúgzási idő is fontos megha-

tározó paraméterek. A cink-ferrit képződése már 250 °C-on megindul és 1000 °C-on válik

teljessé. A cink-ferrit a cinket és a vasat – ammóniában oldhatatlan formában – magába

zárja, s ezáltal a cink kinyerésére kettős hatást gyakorol.

Az extrakció időtartama jelentős hatással van a cink kinyerésére, hiszen a különböző

cink-vegyületek oldhatósága és a vas-vegyületek repeptizációja különböző arányban megy

végbe. Az 500 °C-on hőkezelt mintáknál a kinyerés mértéke a kilúgzási idő növelésével a

9-szeres ammónia fölöslegig növekszik (ld. 10. táblázat (A)), majd az ennél nagyobb fö-

löslegnél – a nagy hidroxid-koncentráció miatti repeptizáció miatt – csökkenni kezd. Az 1

órás lúgzási idővel végzett extrakciók esetén, az ammónia fölösleg mértékének növelésé-

vel a cink kinyerés mértéke is növekszik. Ez azzal magyarázható, hogy a cink oldhatósá-

gának növekedése felülmúlja az α-Fe2O3 repeptizációjának sebességnövekedését. Hosz-

szabb reakcióidő (3 és 24 óra) elegendő ahhoz, hogy nagy ammónia felesleg mellett az α-

Fe2O3 repeptizációja befejeződjön és a cink abszorpció következményeként a kinyert cink

mennyisége csökkenjen. Az alacsonyabb (100-200 °C) hőmérsékleteken hevített mintákon

a 24 órás reakcióidő mellett végzett kilúgzási kísérleteknél észlelt viszonylag nagy cink-

kinyerés (60-65 %) 500 °C-on azonban már nem áll fenn.

A 750 °C fölötti hőmérsékleteken hőkezelt mintákban lényegében csak különböző

mértékben szinterelt oxidok, illetve a cink-ferrit van jelen (ld. 1. ábra). Ezek közül csak a

cink-oxid oldódik az ammóniában, ezért a cink kinyerése az eddigiekhez képest jelentősen

csökken. A kísérletet 1000 °C-on hőkezelt mintával végeztem. (Végeztem kilúgzási kísér-

leteket a 750 °C-on hőkezelt mintával is, amely köztes kinyerési értékeket eredményezett.)
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10. táblázat: A magas hőmérsékleten hőkezelt iszap ammónium-hidroxidos kilúgzása

(A): Az iszap hőkezelését 500 °C-on 5 órán át végeztem, amelyet követett az ammóniás
kilúgzás a IV.3.3. pontban leírtak szerint.

Iszap: cc.

NH4OH

Zn:NH3

mól-arány

Cink kioldódás (%)*

Arány

(g:cm3)

(mól : mól) 1 óra 3 óra 24 óra

1:3 1:16 42,1 44,1 49,6

1:5 1:24 41,9 49,1 53,6

1:7 1:36 45,4 49,2 51,7

1:9 1:40 46,2 46,6 47,4

1:12 1:60 48,5 42,0 41,5

* A kiindulási iszap teljes cinkmennyiségét tekintve 100 %-nak.

(B): Az iszap hőkezelését 1000 °C-on 5 órán át végeztem, amelyet követett az ammóniás
kilúgzás a IV.3.3. pontban leírtak szerint.

Iszap: cc.

NH4OH

Zn:NH3

mól-arány

Cink kioldódás (%)*

Arány

(g:cm3)

(mól : mól) 1 óra 3 óra 24 óra

1:3 1:16 15,5 16,2 19,4

1:5 1:24 13,6 22,3 23,8

1:7 1:36 19,3 20,7 25,1

1:9 1:40 30,2 30,7 40,5

1:12 1:60 25,0 27,3 45,7

* A kiindulási iszap teljes cinkmennyiségét tekintve 100 %-nak.

Az 1000 °C-on hőkezelt iszap esetében a cink kinyerési tendenciája a korábbiakhoz

képest lényegesen alacsonyabb. Az 1 és a 3 órás kilúgzási idő mellett, az ammónia felesleg

növelésével nem növekszik mindig egyértelműen a cink kinyerése (ld. 10. táblázat (B)). Ez

a jelenség azzal, magyarázható, hogy hőkezelés alatt különböző típusú szinterelt cink-oxid

keletkezik, amelynek különböző az oldódási sebessége, s emiatt az ammónia feleslege lát
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szólag különböző módon befolyásolhatja a cink kinyerését. Hosszabb reakcióidő mellett

(24 óra) a cink-oxid oldódási egyensúlya jobban érvényesül, s az ammónia felesleg növe-

lésével a kinyert cink mennyisége már egyértelműen nő. Látható azonban, hogy a 24 órás

reakcióidő és 60-szoros moláris ammónia felesleg alkalmazása mellett is csupán 45 %-os

cink kinyerést érhetünk el, ami a minta ZnO és ZnFe2O4 tartalmát (ld. V.2.4. pont) figye-

lembe véve a ZnO teljes kioldódást jelenti. A maradék az ammóniában oldhatatlan cink-

ferrit.

Összefoglalva tehát, a hőkezelésnek alávetett mintánál a hőmérséklet emelésével a

cink kinyerési hatásfoka csökken, mivel az iszapban a cink egyre növekvő mértékben cink-

ferrit formába kerül, amely az ammóniás kilúgzással nem nyerhető ki. A cink-ferrit mellett

jelenlevő cink-oxid fázis viszont ammóniás kilúgzással, teljes mértékben kinyerhető, így

az ammóniás kilúgzás eredményesen alkalmazható a hőkezelt minták cink-oxid formában

lévő cink tartalmának kioldására és a cink-ferrittől való elválasztására. A friss, illetve öre-

gedett, vagy hőkezelt tűzihorganyiszapok 1000 °C-n történő 5 órás utókezelése, majd am-

móniás kilúgzása lehetőséget ad a tiszta, nehézfém-mentes ZnO előállítására és a ZnFe2O4

izolálására.

Rádió-frekvenciás plazmában hőkezelve az iszapot szintén cink-ferritet (finom

szemcséjű) kaptak [102]. A ZnFe2O4 reduktív hőkezelése viszont szén jelenlétében ZnO-t,

FeO-t és Fe2O3-t eredményez [31]. A tűzihorganyiszap és szén egyidejű hőkezelése tehát

elvileg lehetővé teheti a ferrit-képződés elkerülését, azaz az összes cink ZnO formában

tartását, ami azután ammóniás kilúgzással maradéktalanul kivonható lenne. Hasonlóan, a

már hőkezelt iszapok ZnFe2O4 tartalma ammónia-oldható ZnO-dá lenne alakítható. Ettől

függetlenül az ammóniás kilúgzási folyamatban a Fe2O3 repeptizációjának, illetve cink-

visszatartó képességének alakulása egy további tisztázandó kérdés, amelyet szintén a ké-

sőbbiekben tervezünk részletesen megvizsgálni.
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3.4.4. A toxikus elemek kioldhatóságának változása a hőkezelés alatt

Amikor az iszapot alkotó vegyületek újrahasznosítását célul tűztük ki, figyelembe

kellett vennünk az iszap egyéb, kis mennyiségben jelenlévő, toxikus alkotóit is. A környe-

zetvédelmi szempontok miatt a hőkezelt iszapok esetében is meg kellett vizsgálni a toxikus

elemek kioldódását. A kioldódó elemek egyrészt az előállítandó cink-vegyületeket szeny-

nyezhetik (tehát eltávolításukról gondoskodni kell), másrészt a nem kioldódó toxikus ne-

hézfémek mennyisége erősen korlátozhatja az iszapmaradék mezőgazdasági célú felhasz-

nálását. A 4. táblázatban már bemutattam azon vizsgálataim eredményeit, melyek a toxi-

kus- és mikroelemeknek az ammóniás kezelés során létrejövő megoszlását mutatja. Az

iszap hőkezelése során fellépő kémiai reakciók miatt e toxikus elemek kilúgozhatósága

megváltozhat, ezért szükségessé vált ezen anyagok megoszlásának vizsgálata a hőkezelt

iszapok ammóniás kezelése során is.

Az iszap hőkezelése során olyan kettős oxidok is kialakulnak, amelyek két hasonló

elektronegativitású oxidképző fémelem vegyes oxidjai. Az MM’2O4 típusú, s a természet-

ben is előforduló olyan kettős oxidokat nevezik „spinellek”-nek, amelyekben az M2+ ionok

tetraéderes, míg az M’3+ ionok az oktaéderes szimmetriájú környezetben helyezkednek el.

Ezt az elhelyezkedési rendet nevezik normál spinell szerkezetnek. Abban az esetben, ami-

kor az M2+ ionok egyik felét a tetraéderes helyen M’3+ ionok helyettesítik, és az oktaéderes

helyet M2+ ionok töltik ki, akkor az ún. inverz spinell szerkezet alakul ki [6].

A hőkezelés folyamán létrejövő ferrit-típusú spinell (MFe’2O4) vegyületek közül

legnagyobb mennyiségben a cinket tartalmazó jön létre, de más két- illetve három-értékű

fémek is beépülhetnek a kétértékű cink, illetve a vas(II) és a vas(III) helyébe, izomorf he-

lyettesítéssel. A fémek a rácsba épülve, a betöltött hely bármelyikében (tetraéderes vagy

oktaéderes) szerepelhetnek és a helyettesítésük befolyásolja kilúgozhatóságukat. Ugya-

nakkor a rácsba be nem épült fémek vegyületeinek kémiai átalakulásai is hatással lehetnek

az ammóniával (savakkal) szembeni kilúgozhatóságra.

Az iszapban az Ag, As, Ba, Cr, Cu, Mn, Pb, Sr, illetve a nem toxikus Ca és Mg je-

lenlétét vizsgáltam. Ezen elemek közül a kalcium van jelen a legnagyobb mennyiségben. A
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vizsgálat kiterjedt a B, Cd, Co, Hg, Mo, Ni, Ti és V elemekre is, amelyek nem voltak ki-

mutatható koncentrációban jelen a vizsgált kilúgzószer oldatában. (A Cd, a Co és a Ni

mennyisége a kimutatási koncentrációhatár közelében volt. Az oldatokban való jelenlétük-

ről biztos értékelés ezért nem adható. Így ezeket az elemeket az oldatokban meg nem jele-

nőknek tekintettem, s a kimutatott mennyiségeiket érdemben nem értékeltem.)

Kísérleteink során nemcsak az ammóniás kilúgzással kinyerhető elemek mennyisé-

gét határoztam meg, hanem az iszap toxikus elem tartalmának savoldhatóságát is megvizs-

gáltam. Ezt a vizsgálatot az indokolja, hogy az iszap kilúgzás utáni maradékát műtrágya-

komponensként lehetne alkalmazni (ld. V.4. pont), és mint ilyen a talaj természetes viszo-

nyai között gyakran gyengén savas kémhatásnak van kitéve. Így az általam híg ecetsavval

vagy salétromsavval végzett kioldási kísérlet a természetes kioldódás közelítő modellezé-

sének is tekinthető.

Kísérleteim kiindulási anyagai a hőkezeletlen, valamint az 500 °C-on, illetve az 1000

°C-on hőkezelt iszapok voltak. A 11. táblázatban látható fémkinyerési eredmények alapján

megállapítható, hogy az iszap különböző hőfokon való előkezelésével befolyásolható az

egyes toxikus elemek megoszlása az oldat és az iszap fázis között, az ammóniás kilúgzás

során.
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11. táblázat: Toxikus- és mikroelemek kinyerhetősége a tűzihorganyiszap ammóniás, illet-
ve gyengén savas kezelésével

Az iszapok kezelését tömegegységre számított 12-szeres térfogati (g : cm3) felesleg am-
móniával, illetve 6-szoros térfogati (g : cm3) felesleg savval 3 óra alatt végeztem. Az isza-
pokat előzetesen hőkezeltem 500 °C-on, illetve 1000 °C-on 5-5 óra hosszat.

Elem Hőkezelési Kinyerés (%)*

hőm. (t/°C) cc. NH4OH 0,1 M CH3COOH 0,1 M HNO3

Ag 25 5,8 5,8 5,0
500 5,1 4,7 4,8
1000 k. h. a. k. h. a. k. h. a.

As 25 4,1 6,9 8,3
500 38,3 53,7 56,0
1000 k. h. a. k. h. a. k. h. a.

Ba 25 3,3 14,2 20,5
500 9,4 30,9 34,3
1000 45,7 51,0 50,0

Ca 25 8,3 27,2 30,8
500 25,4 49,6 52,4
1000 29,4 66,6 72,3

Cr 25 2,6 2,7 2,6
500 5,9 3,8 3,9
1000 17,6 18,6 35,9

Cu 25 100 100 100
500 56,3 55,7 57,6
1000 23,1 20,4 22,1

Mg 25 3,4 42,1 43,4
500 1,8 13,9 14,7
1000 0,4 2,6 3,2

Mn 25 3,2 6,1 8,4
500 0,1 0,1 0,4
1000 1,4 0,2 0,5

Pb 25 4,3 4,3 4,2
500 0,8 0,9 0,9
1000 0,9 0,9 0,9

Sr 25 20,8 83,4 94,6
500 89,9 100 100
1000 100 100 100

* Az adott fém kiindulási iszapban lévő teljes mennyiségét tekintve 100 %-nak.
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A vizsgált fémek között is első helyen az ólom áll, mint az egyik legtoxikusabb

elem. Oldhatóságának vizsgálata fontos a felhasználhatóság szempontjából. Az iszap rela-

tív cinktartalmának emelkedésekor, melyet a hőkezelés során érhetünk el, a benne lévő

ólom relatív mennyisége is növekszik. Az eredmények azt mutatják, hogy az ólomnak az

ammóniával kilúgozható mennyisége a 25 °C-on szárított minta esetén kapott 4,3 %-ról 0,8

%-ra csökken, ha az iszapot 500 °C-on hőkezeltem. A 25 °C-on szárított iszapminta

ólomtartalmának savoldhatósága is 4,2-4,3 %, és ez az érték is 500 °C-on hőkezelt mintá-

nál már 0,9 %-ra csökken. Az ecetsavban, illetve a salétromsavban a hasonló mértékű old-

hatóság arra utal, hogy ezen a hőfokon az ólomnak csak egy csekély része van jelen

savoldható vegyületként. Ez valószínűsíti az ólom beépülését az ammónia- és savoldha-

tatlanságot biztosító spinell rácsba, szubsztituens kation formájában.

A háromértékű fémek közül a króm képez hexaammin-komplexet, de ammóniás ki-

oldódása alig észlelhető (2,5 %) és a savas kezelés sem képes a króm oldatba vitelére. Az

1000 °C-os hőkezelés hatására képződő, oxidformájú krómvegyületek ammóniában rosz-

szul oldhatóak, de salétromsavban már kismértékben oldódnak, s ez 35,9 %-os kioldódást

eredményez. A szintén háromértékű arzén ugyan nem képez az ammóniával komplexet, de

hasonló kinyerési értékeket mutat, mint a króm. Mindkét fém igen kis mennyiségben van

jelen az iszapban (75 ppm arzén és 30 ppm króm).

Az alkáliföldfémek közül a stroncium, a bárium és a kalcium kinyerhetősége a hő-

kezelési hőmérséklet emelkedésével nő. A szobahőfokon tartott iszapból a stroncium 20,8

%-a nyerhető ki ammóniával, savas kezelés hatására pedig már 83,4 %-a, illetve 94,6 %-a

nyerhető ki. Az 500 °C-on hőkezelt mintáknál a stroncium 89,9 %-a nyerhető ki ammóniá-

val és savas kezeléssel már 100 %-ban kioldódik. Ez arra mutat, hogy a stroncium már

eredetileg is egy többé-kevésbé víz-oldható formában volt jelen, csak a vas-hidroxid erő-

sen adszorbeálta. Valószínűleg a bárium esetében is szerepet játszik a vas-hidroxidos ad-

szorpció. A báriumnál a stronciumhoz hasonlóan az ammóniás és a savas extrakciók ha-

tásfoka is nő, de csak az 50 %-t éri el az 1000 °C-on hőkezelt mintáknál. Ez valószínűleg a

– szulfát-ionok jelenléte miatti – BaSO4 csapadékképződésnek tudható be. A kalcium a

másik két elemhez képest jóval nagyobb mennyiségben van jelen. Az iszap tömegére vetí-

tett kalcium mennyisége 1,5 %-ról 6,8 %-ra növekszik a hőkezelés folyamán. A kalcium-
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kinyerés tendenciája ugyanakkor analóg a másik két elem kinyerhetőségével. A salétrom-

savas kezeléssel a maximális kinyerési értéket, a 72,3 %-ot az 1000 °C-on hőkezelt min-

táknál érhetjük el. Ennek oka lehet, hogy a karbonátos fázisok, így a kalcium-karbonát

savban könnyen oldódnak. A bárium és a kalcium részleges oldhatatlanságot okozhatja a

ferrit-rácsba épülésük is. A stroncium valószínűleg nem épül be a kezdetlegesen kialakuló

spinell szerkezetbe, amit alátámaszthat az a tény is, hogy az 1000 °C-ra hevített minta

esetében az ammóniás lúgzással teljes mértékben kioldható az iszapból.

Az alkáliföldfémek közül egyedül a magnézium az, amelyiknek kinyerhetősége a

hőkezelési hőmérséklet emelkedésével csökken. A szobahőfokon kezelt iszapból savas ke-

zelés hatására a magnézium 43 %-a oldódik ki. Az 500 °C-on hőkezelt mintáknál a 14 %-

a, míg az 1000 °C-on hőkezelt mintáknál már csak a 3 %-a vonható ki savas kezeléssel.

Ezt a majdnem teljes oldhatatlanságot nagy valószínűséggel a magnézium teljes mennyisé-

gének a ferrit-rácsba való épülése eredményezi. Hasonló tendencia fedezhető fel a szintén

kétértékű mangán esetében is. A kinyerési értékekek ott még ennél is alacsonyabbak,

azonban az ezt kiváltó ok valószínűleg azonos.

A kétértékű fémek közül a réz a hőkezeletlen iszapból teljesen kioldható. A hőkeze-

lés hatására nagy valószínűséggel a réz is beépül a spinell rácsba, hiszen a hőkezelés hő-

mérsékletének emelésével a kinyerhetőség jelentősen csökken, mind az ammóniás, mind a

savas lúgzás esetén. A spinell-rácsba való beépülés 500 °C-on még kisebb, 1000 °C-on

már nagyobb mértékű. A réz-oxid - mangán-oxid rendszerben, alacsony hőmérsékleten

kimutatták spinell típusú vegyület képződését [103], ahol a spinell-képződésben résztvevő

prekurzor réz-oxid salétromsavban oldható, a spinell-vegyület azonban nem.

Megállapítható, hogy a fémek kilúgozhatósága különféle módon függ a hőkezelés

hőmérsékletén bekövetkező átalakulásoktól. Mind a savas, mind az ammóniás oldhatósá-

gukat erőteljesen befolyásolják a kiindulási vegyületek átalakulásai és az adott fém ferrit-

rácsba épülése. Hatással lehet erre még a kristályrácsban kialakuló kémiai környezet és a

normál spinell - inverz spinell szerkezeti átalakulás is.
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3.5. A toxikus elemek eltávolítása szulfiddal a kilúgzó oldatból

Ha az iszapot alkotó vegyületek újrahasznosítását célul tűztük ki, figyelembe kell

vennünk az iszap egyéb, kis mennyiségben jelenlévő, toxikus alkotóit is. A toxikus ne-

hézfémek mennyisége nemcsak az iszapmaradék felhasználását korlátozhatja, hanem a

cink-tetraammin-hidroxid oldatból kinyert cink-oxid tisztaságát is erősen befolyásolja.

Környezetvédelmi szempontból tehát fontos volt, hogy a toxikus elemeknek a kioldott

cink-vegyületektől történő elválasztását megoldjuk. E célból a korábban már bemutatott

szulfidos tisztítási eljárást (ld. II.3.3.3. pont) próbáltam alkalmazni. A megvalósíthatóság

kérdésére először számításokat végeztem a fémek szulfid formában való eltávolítási lehe-

tőségére.

Ismeretes, hogy a toxikus nehézfémek közül az Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Mn és Ni

komplexet képez az ammóniával (56), az iszapból kinyerni kívánt cinkkel együtt. A Fe és

az Pb ilyen körülmények között nem képez ammónia-komplexet. Az alkalmazott ammónia,

illetve az iszap mért fémkoncentrációinak ismeretében és az ammónia-komplexek stabili-

tását [104] figyelembe véve kiszámítottam, hogy az ammóniás kilúgzáskor a komplexkép-

ző fémek nagyrészt ammónia-komplex formájában vannak jelen az oldatban. Kiszámítot-

tam azt is, hogy az ammóniás kilúgzó oldatban a szabad cink-ion koncentrációja csupán

10-14-ed része az összes cinkkoncentrációnak, vagyis a cink nagyrészt ammónia-komplex

formájában van jelen.

Kimutattam, hogy az ammóniával komplexet képező fémek közül még az iszapban

legnagyobb mennyiségben jelen lévő cink-ion komplexképzése során sem változik jelentő-

sen a feleslegben hozzáadott ammónia koncentrációja (14,7 M-ról csupán 14,6 M-ra csök-

ken). A többi, kisebb koncentrációban jelenlévő fém komplexképzése (56), még ha a na-

gyobb komplexképződési együtthatóval is számolok [104], akkor sem okoz összességében

számottevő csökkenést az ammónia koncentrációjában.

MeZ+ + i NH3 ⇌ Me(NH3)i
Z+

(ahol i értéke 2-6, míg Z értéke 2-3 lehet) (56)

2 H+ + S2- ⇌ H2S (57)
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A (47-52) egyensúlyi folyamatok következtében a kilúgzott oldat erősen lúgos pH-jú

(pH = 13,7), amit méréseim is igazolnak. Ezen a pH-n a szabad hidrogén-ion koncentráció

1,99*10-14 M, ami a (57) egyensúlyra ismert disszociációs állandót figyelembe véve [105,

106] azt eredményezi, hogy az elegyhez a nehézfémek lecsapása céljából adandó összes

szulfid koncentrációnak csupán 10-5-ed része lesz H2S-ként jelen (ami gáz formájában el-

távozhat), azaz gyakorlatilag tisztán szulfid-ion jelenlétével számolhatunk.

A fent felsorolt fémek szulfidjainak oldhatósági szorzata [105, 106], valamint a fém-

ionok koncentrációja (ld. 12. táblázat) ismeretében kiszámítottam – két különböző szulfid-

ion koncentráció esetén –, hogy a különböző fémek milyen koncentrációban maradnak ol-

datban a szulfidos kezelés után. A mólokban értendő cinktartalomhoz viszonyítva 0,01, il-

letve 0,1 mólnyi (azaz 1 ill. 10 mól %) szulfid adagolása esetén a 12. táblázatban felsorolt

számított adatokat kaptam.

12. táblázat: Toxikus- és mikroelemek szulfidos csapadékként való számított leválasztha-
tósága a tűzihorganyiszap ammóniás kilúgzása után kapott oldatból

Elem Koncentráció az

ammóniás oldatban

(c/M)

Szulfidos kicsapás után oldatban maradt

számított fém koncentráció (c/M)

1 mól % szulfiddal     10 mól % szulfiddal

Ag 9,26*10-7 4,8*10-24 1,51*10-24

As 26,6*10-7 1,51*10-9 4,77*10-11

Cd 8,89*10-7 2,69*10-24 2,69*10-25

Co 5,6*10-7 1,19*10-19 1,19*10-20

Cr 19,2*10-7 19,2*10-7 19,2*10-7

Cu 630*10-7 1,35*10-34 1,35*10-35

Fe 35,7*10-7 - -

Mn 127*10-7 2,15*10-12 2,15*10-13

Ni 68*10-7 1,15*10-17 1,15*10-18

Pb 14,5*10-7 1,31*10-24 1,31*10-25

Zn 260000*10-7 257400*10-7 234000*10-7
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Látható, hogy már az alacsonyabb szulfid-koncentráció esetén is az oldatban maradt

fém-koncentrációk elhanyagolhatóan alacsonyak, azaz a jelenlevő szulfidcsapadékot képe-

ző fémek mindegyike leválasztható. Megállapítható az is, hogy 1 mól %-nyi (cink mennyi-

ségére vonatkoztatott) szulfid-ion hozzáadása esetén a szulfid ionok mennyiségének kb. az

⅓-adnyi része a cink mellett található egyéb fémek lecsapására, míg a ⅔-adnyi része cink-

szulfid képzésre fordítódik. Ez utóbbi természetesen a cinknek csak elenyésző részét viszi

el csapadékként.

A szulfidos tisztítási eljárás kiszámított adatainak gyakorlati ellenőrzésére kísérlete-

ket végeztem. A fém-komplexeket tartalmazó ammóniás oldathoz nátrium-szulfidot adtam.

A szulfidos kezelés eredményeként az oldat fémtartalmának mennyisége minden megmért,

toxikus fémre olyan kevés volt, hogy annak koncentráció értéke az ICP-AES módszer ki-

mutatási határa alá esett.

A számítások és a kísérleti eredmények egybevetése alapján tehát megállapíthatjuk,

hogy az ammóniás kilúgzás után, szulfidos kezelést alkalmazva a kapott cink-tartalmú ol-

dat toxikus fémektől mentes lesz. A nehézfém-mentesítési mód lehetőséget ad arra is, hogy

majd a cink-oxid kinyerése után (ld. V.3.6. pont) visszamaradó oldat műtrágyázási célokra

hasznosítható legyen.

3.6. A deamminálás: a ZnO kinyerése az ammóniás kilúgzás oldatából

3.6.1. A deamminálás folyamata

Az iszap : NH4OH = 1 : 7,5 (g : cm3) arányban alkalmazottnál több NH4OH eseté-

ben, a nagy ammónia-fölösleg (lúgos pH) által meghatározott rendszerben, még az (54)-es

egyensúlyi reakcióból adódó ammónia-koncentráció csökkenést, s az ezáltal indukált pH

csökkenést is figyelembe véve, a feloldott cink szinte kizárólag Zn(NH3)4
2+ komplex for-

májában létezik (100 %-os cink-kioldódás esetében is) [34]. A kisebb koordinációs számú

cink-komplexek mennyisége tehát elhanyagolhatóan kicsi. (A vizsgálataink során külön-

böző, de nagy ammóniafelesleget alkalmaztunk. Ennek során a legkisebb ammónia fölös-

leg esetén az oldat pH változása 0,03 értékű, míg a legnagyobb ammónia fölösleg esetén

0,01.) Tehát az iszap ammóniás kilúgzásával kapott oldat deamminálásának, azaz ammó
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niamentesítésének folyamatait elsősorban a [Zn(NH3)4](OH)2-komplex bomlási folyamatai

határozzák meg.

Az ammónia gőznyomás-koncentráció diagrammját [107] figyelembe véve a 0,2-2

atm nyomástartományban a gőz összetételének változása a folyadék összetételéhez képest

olyan irányú, hogy az ammóniatartalmú oldatok forralása során a folyadékfázishoz képest

nagyobb ammóniatartalmú és kisebb víztartalmú pára távozik el. Tehát ebben a nyomás-

tartományban (a légköri nyomáson is) a vizes ammóniaoldatok forralással (100 °C) am-

mónia-mentesíthetők.

Ismert, hogy a cink-hidroxid vizes közegben 100 °C körüli hőmérsékleten forralva,

víztartalmát leadja, és hidratált cink-oxiddá alakul [11]. Ismert az is, hogy a szabad ammó-

niakoncentráció csökkentésekor (az ammóniatartalom kiforralásakor), a cink-tetraammin-

komplexek ammónia leadásával elbomlanak [33, 35, 36, 38, 39]. Tudjuk azt is, hogy az

ammónia-mentesítési folyamat ezen a hőmérsékleten és nyomás-tartományban elvileg re-

verzibilis,

Zn(OH)2 (s) + 4 NH3 (aq) ↔ [Zn(NH3)4](OH)2 (aq) (58)

de az in-situ képződő Zn(OH)2 tovább bomlik és helyette végül a 

[Zn(NH3)4](OH)2 (aq) → ZnO*xH2O (s) + 4 NH3 (g) + H2O (59)

reakcióegyenlet szerint képződő szilárd, hidratált cink-oxid keletkezik.

3.6.2. A deamminálási folyamat termékei és felhasználásai

A termékként szereplő hidratált cink-oxidban a 4. táblázatban felsorolt kísérő elemek

nem jelennek meg, hiszen már ez előző technológia lépésben, a feltáró oldatban csekély

mennyiségben jelen levő nehézfémeket szulfidos kicsapással eltávolítottuk (ld. V.3.5.

pont). Az ammóniagáz vízben elnyeletve, – alacsony vízgőztartalma miatt – könnyen visz-

szaalakítható tömény ammónium-hidroxiddá. A feltáró oldatot (a cink-oxid szűréssel tör-

ténő kinyerése után) is alkalmazhatjuk a felszabadult ammónia elnyeletésére. Így a
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kilúgzószer újra felhasználható (reciklizálható) mindaddig, amíg a klorid-ionok fel nem

dúsulnak a többszöri reciklizálás eredményeként. Így lehetővé válik egy gyakorlatilag

hulladékmentes technológia bevezetése a tűzihorganyiszap feldolgozására. A maradék

(cinktartalma miatt) kohósításra ugyan nem használható, de műtrágyagyártási célra éppen

cinktartalmánál fogva alkalmas.

3.7. Az ammóniás kilúgzás termékeinek felhasználása a gyakorlatban és a

módszer értékelése

A kilúgzásnál keletkező oldat deamminálása (forralása) során kapott cink-tartalmú

termék por-röntgendiffrakciós és infraspektroszkópiás vizsgálatai alapján megállapítottuk,

hogy kémiai szerkezetét tekintve hidratált cink-oxid. A végtermék nem tartalmaz kristá-

lyos vagy amorf cink-hidroxidot, bázikus cink-karbonátokat, de bázikus cink-kloridot sem

(ld. 13. táblázat). A táblázatban a cink-oxid és cink-hidroxid módosulatok irodalmi [108]

röntgendiffrakciós adatai is szerepelnek. Látható, hogy a termékre vonatkozó mérési ada-

taink egyértelműen csak a ZnO-ra jellemző d-értékeket mutatják.

A hidratált cink-oxid fehér színű, toxikus nehézfémektől mentes, porszerű termék.

Az alacsonyabb (8 %) cinktartalmú tűzihorganyiszap 100 g-jára számított kitermelési ha-

tásfok 9,3 ± 2 g ZnO*xH2O. A termikus vizsgálataink szerint ennek víztartalma 24-28 %.

A dehidratálási hőmérséklete 200 °C, mely alacsonyabb, mint a bázikus cink-karbonátok

kalcinálási hőmérséklete ( >500 °C).

A nehézfém-mentes cink-oxid különböző területeken hasznosítható. Alkalmas cink-

tartalmú műtrágyák előállítására, felhasználható gumiipari töltőanyagként, festékipari

nyersanyagként, illetve cink-vegyületek nyersanyagaként [11]. A cink-oxid ecetsavban

oldva, majd ezt termikusan elbontva kozmetikai célokra alkalmas nyersanyagul is szolgál-

hat [109].
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13. táblázat: A termékként kapott ZnO jellemzése por-röntgendiffrakciós vizsgálattal
A végtermékre kapott mérési adataink mellett összehasonlításként a cink-oxid és –hidroxid
módosulatok irodalmi [108] röntgendiffrakciós adatait is feltüntettem. A vegyületek 8 kü-
lönböző, jellemző d-értékénél mért, legintenzívebb reflexiók vannak felsorolva.

Vegyület Rácsállandó (d/Å)

1 2 3 4 5 6 7 8

ZnO (hexagonális, cinkit) 2,48 2,83 2,61 1,63 1,48 1,91 1,38 1,36

ε-Zn(OH)2 4,41 3,28 3,28 4,25 4,25 3,21 2,73 2,28

γ-Zn(OH)2 (metastabil) 3,27 3,26 3,84 3,04 3,03 2,95 2,23 1,66

β-Zn(OH)2 (metastabil) 5,79 5,60 3,42 3,40 3,29 3,21 2,91 2,89

Zn(OH)2*0,5H2O 8,50 6,19 3,31 3,00 5,68 3,22 3,12 2,85

Kinyerési végtermék és 2,48 2,83 2,61 1,63 - 1,91 - -

Intenzitás adatai (I/%) (78,6) (49,5) (100) (19,2) - (16,4) - -

Az iszap maradékaként kapott cink- és vastartalmú, szilárd anyag mennyiségét te-

kintve kevesebb, mint ⅓-a kiindulásinak. Bár toxikus-, illetve mikroelem-tartalma az ere-

deti iszaphoz képest feldúsul, de ennek ellenére is felhasználható keverőkomponensként

cinktartalmú műtrágyákhoz, így pl.: kukorica és más nagy cinkigényű kultúrák mikroelem

utánpótlásának biztosítására [110]. A talaj nehézfémtartalmára vonatkozó érvényes szab-

ványok értelmében, ezzel a keverőkomponenssel − tekintettel az ólomtartalmára − maxi-

mum csupán 2 % cinktartalmú műtrágya (ammónium-nitrát) készíthető. Tekintettel arra,

hogy a mezőgazdaság akár 5 % cink tartalmat is igényelne a műtrágyákban, ezért kísérle-

teket végeztünk az ólom kilúgozhatóságának vizsgálatára (ld. V.3.4.4. pont).

Az ammónium-hidroxiddal végzett kilúgzási kísérletek alapján megállapítható, hogy

ezzel a módszerrel a nyers tűzihorganyiszap cinktartalmának maximum ¾-ed része nyer-

hető ki. A jelenlevő hidratált vas-oxidok és vas-hidroxidok fémkötő képességei miatt a

cink-ionok egy részét nem lehet ammóniával kilúgozni. A kilúgzó oldatban a

reciklizáláskor feldúsuló klorid ionok is problémát okozhatnak, hiszen ezzel a konszekutív

lépések során stabil cink-diammin-diklorid komplex jöhet létre. Mindez indokolta további

vizsgálatainkat az iszap egyéb típusú (pl. savas) kezelésére, és hasznosítási lehetőségeinek



Eredmények és tárgyalásuk

91

további vizsgálatára. Mindamellett, hogy jelen módszer alkalmas a cink-oxid nagy tiszta-

ságban való előállítására és a tűzihorganyiszap részleges hasznosítására.

4. Műtrágya (cink-sók), vagy kozmetikai alapanyag (cink-oxid)

előállítása tűzihorganyiszapból savas, majd ammónium-

hidroxidos kilúgzással

A tűzihorganyiszap ammónium-hidroxidos kilúgzása eredményeként cink-oxid vég-

terméket kaptunk. A melléktermék iszapmaradék még megmaradt cinktartalmának (25-35

%-nyi) kinyerése érdekében további kísérleteket folytattunk. Egyrészt a savas kilúgzás

előnyeit, amely nagyhatásfokú kinyerést eredményez (ld. II.3.2. pont), kombináltuk az

ammóniás kilúgzás előnyeivel (komplexképzés és/vagy sóképzés). Másrészt figyelembe

vettük, hogy a savat és ammóniát is tartalmazó kilúgzó oldat a műtrágyagyártás alapanya-

ga lehet. A kombinált kezelést nemcsak a iszap maradékának feldolgozására, hanem a friss

iszap esetén is alkalmaztuk.

4.1. Kombinált kénsavas-ammóniás kilúgzás félüzemi méretekben

A tűzihorganyiszap és az iszap ammóniás kilúgzási maradékainak műtrágya célú

hasznosítása érdekében félüzemi kísérleteket végeztünk a kénsavas kilúgzás és az ammó-

niás kezelés kombinálásával. Az iszapot először kénsavval extraháltuk, majd ammóniát

adva a savas oldathoz, folytattuk a kevertetést. A kénsavas kezelés hatékonyságának (ld.

II.3.2. pont) és az ammóniás kezelés hulladék-mentességének összekapcsolása egy előnyös

technológia kialakítását teszi lehetővé, hiszen a kénsav a legolcsóbb ásványi sav, illetve a

reakcióban képződő ammónium-szulfát tartalmú maradékok műtrágyázási célra alkalma-

sak.

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2 H2O (60)

ZnSO4 + 4 NH3 + 2 NH4OH = (NH4)2SO4 + [Zn(NH3)4](OH)2 (61)
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Az iszapot 96 %-os kénsav oldattal kezeltük, tekintettel az iszap víztartalmának hí-

gító hatására, illetve kihasználva a hígítási és reakcióhőt a reakciók gyorsítására. Az iszap

nagy része oldatba ment és a rendszerben a szilárd-fázis aránya jelentősen csökkent. Ily

módon az iszap : kilúgzószer = 1 kg : 3 dm3 arány mellett fél órás kezelésnél már 88,9 %-

os cink-kinyerést valósítottunk meg.

A kénsavas kezelés után ammóniát adagoltunk a savas oldathoz. Az ammónia hatá-

sára a savas oldatban jelenlevő vas-szulfát vastartalma csapadék formájában a szilárd fá-

zisba kerül. A csapadék a kicsapódás során valamennyi cinket is magával visz. A 14. táb-

lázat és a 15. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az ammónia hozzáadása után

mind az idő előre haladtával, mind a pH növekedésével a kinyerhető cinktartalom csökken,

majd 3 órás reakcióidő végére, illetve pH = 10-t elérve újra növekszik, s alig több mint 70

%-os végső cink-kinyerést eredményez, azaz a cink-kinyerés hatékonysága lényegesen

nem növekedett a csak ammóniával végzett kilúgzás eredményeihez képest.

14. táblázat: A kénsavas kezelést követő ammóniás félüzemi kilúgzás időfüggésének
eredményei

Az iszap és kilúgzószer (cc. kénsav, majd cc. ammóniaoldat) aránya mindkét esetben 1 : 3
(kg : dm3) volt.

Reakcióidő

(t/óra)

Cink kioldódás

(%)*

Fe:Zn arány a

maradékban

0,1 82,4 86:14

0,5 79,4 84:16

1 74,8 81:19

1,5 65,9 76:24

2 53,9 70:30

2,5 67,08 76:24

3 70,9 79:21

* A kiindulási iszap teljes cinkmennyiségét tekintve 100 %-nak.
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15. táblázat: A kénsavas kezelést követő ammóniás félüzemi kilúgzás pH-függésének
eredményei

A kísérleti körülmények a 14. táblázatban megadottakkal azonosak.

Kémhatás (pH) Cink kioldódás

(%)*

Fe:Zn arány a

maradékban

2 88,9 89:11

4 92,6 93:7

9 63,2 72:28

10 73,4 78:22

12 62,7 71:29

* A kiindulási iszap teljes cinkmennyiségét tekintve 100 %-nak.

A kombinált (kénsavas-ammóniás) kezelés eredményeként kapott cinktartalmú am-

mónium-szulfát oldat felhasználható a műtrágyagyártásban. Természetesen, ezt korlátoz-

hatja az oldatban levő nehézfémek mennyisége. Ezek azonban a felhasználás előtt szulfid

formában leválaszthatók (ld. V.3.5. pont). - A csak ammóniás kilúgzással kapott elegy is

feldolgozható így, amennyiben nem a cink-oxid gyártása a cél. Nehézfém-mentesítés után

az elegyben lévő ammónia-felesleg kénsavval való semlegesítése is ammónium-szulfát-

oldatot ad, amely folyékony cink-tartalmú műtrágya oldatként kerülhet felhasználásra.

4.2. Salétromsavas előkezelést követő ammóniás kilúgzás

Az ammónium-nitrát, az ammónium-szulfáthoz hasonlóan fontos műtrágya-

komponens. Ezt szem előtt tartva, a cink-kinyerés hatékonyságának növelése érdekében a

salétromsavas előkezelés lehetőségét is tekintetbe vettük. A kénsavas kezelés helyett tehát

salétromsavval kezeltem az iszapot, laboratóriumi méretben. A tömény salétromsav erős

sav és jól oldja a cink vegyületeket (62), így a cink nagy része a savas kezelés során oldat-

ba került. A megmaradt iszapot tömény ammóniával kezelve a cink szinte teljes mértékben

oldatba ment (63). A savas kezeléssel kapott szűrlethez is ammóniát adunk, hogy a savval

kioldódott vasat leválasszuk és a cinket pedig cink-tetraammin-komplexbe vigyük. A kí-

sérletek kinyerési eredményei a 16. táblázatban foglaltam össze.



Eredmények és tárgyalásuk

94

16. táblázat: Salétromsavas és ammóniás kezelés kombinált alkalmazása az iszap
kilúgzására

(A): Az iszapot tömegegységére számított 4-szeres térfogatú 16,3 %-os salétromsavval,
majd 100-szoros, illetve 300-szoros feleslegű cc. NH4OH-dal kezeltem a táblázatban reak-

cióidők mellett.

Salétromsav-

oldatos kezelési

idő

Iszap : cc.

NH4OH arány

(g : cm3)

Cink kioldódás

1 óra alatt, (%)*

Cink kioldódás

24 óra alatt,

(%)*

1 1:100 72,0 90,1
1 1:300 87,2 90,8
3 1:100 85,2 90,1
3 1:300 90,6 91,7
5 1:100 91,6 88,9
5 1:300 91,8 92,7
8 1:100 90,4 91,2
8 1:300 92,8 91,9
24 1:100 93,8 93,0
24 1:300 93,6 93,2

* A kiindulási iszap teljes cinkmennyiségét tekintve 100 %-nak.

(B): A kísérlet úgy történt, mint az (A) esetben, de 32,5 %-s salétromsavat használtam.

Salétromsav-

oldatos kezelési

idő

Iszap : cc.

NH4OH arány

(g : cm3)

Cink kioldódás

1 óra alatt, (%)*

Cink kioldódás

24 óra alatt,

(%)*

1 1:100 93,8 93,5
1 1:300 93,9 94,4
3 1:100 91,0 94,4
3 1:300 94,1 94,6
5 1:100 94,7 94,6
5 1:300 95,9 93,8
8 1:100 93,3 93,6
8 1:300 97,3 94,2
24 1:100 94,2 96,0
24 1:300 93,9 95,2

* A kiindulási iszap teljes cinkmennyiségét tekintve 100 %-nak.
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Zn(OH)2 + 2 HNO3 = Zn(NO3)2 + 2 H2O (62)

Zn(NO3)2 + 4 NH3 + 2 NH4OH = 2 NH4NO3 + [Zn(NH3)4](OH)2 (63)

Az első kísérleti sorozatban 3 órás, 16,3 %-os salétromsavval történő, majd ezt kö-

vető, 1 órás, nagy feleslegű (300-szoros) ammóniával való kezelés elégséges volt a 90 %-

os cink-kinyeréshez. A 24 órás savas kezelés esetén a végső kinyerés nagyobb, mint 93 %

(ld. 16. táblázat (A) kísérlet). Egy másik kísérlet-sorozatban töményebb (32,5 %-os) salét-

romsavval kezeltem az iszapot, ami a műtrágyagyártás szempontjából [111] kedvezőbben

felhasználható alacsonyabb savtartalmat és NH4NO3-oldatot ad. Ekkor a kinyerés a 97 %-

os értéket is eléri (ld. 16. táblázat (B) kísérlet). Már 1 órás savas, majd 1 órás 100-szoros

feleslegű ammóniás kezelés elég ahhoz, hogy elérjük a 93 %-os kinyerést. Hosszabb (8

órás) savas, majd 1 órás 300-szoros feleslegű ammóniás kezelés esetén a végső kinyerés 97

% feletti értéket eredményez.

A 90 % feletti kinyerési értékekből megállapíthatjuk, hogy ez a módszer igen haté-

kony arra, hogy a cinket oldatba vigyük, s közben egy olyan mellékterméket kapjunk, mely

tovább hasznosítható. A kapott ammónia-oldat a cinktartalmú ammónium-nitrát-műtrágya

gyártás alapanyagául szolgálhat. Az iszap : sav (1 g : 4 cm3), majd a maradék iszap : am-

mónia arányt (1 g : 100 cm3) úgy választottam meg, hogy a Zn : NH4NO3 arány, az ammó-

niás oldat salétromsavas utósemlegesítés után, megfeleljen a mezőgazdasági céloknak (5

% cinktartalom).

4.3. A ammóniás lúgzási iszapmaradék savas, majd ismételt ammónium-

hidroxidos kilúgzása

Az ammóniumhidroxiddal kezelt iszap-maradék cinktartalma hasznosítása érdekében

egy gyenge (ecetsav, a növényi savak modellje), illetve egy erős savval (salétromsav)

újabb kezelésnek vetettem alá az ammóniás kilúgzás maradékát. Az egyszeres ammóniás

kezelés után a cinknek kb. 30-35 % visszamarad az iszapban. A kísérletben az egyszeres

ammóniás kilúgzás 62,9 %-os (ld. 6. táblázat) cink-kinyeréshez vezetett. A maradék elő
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ször ecetsavas, majd újbóli ammóniás kilúgzásával kapott eredményeket az alábbiakban

mutatom be (17. táblázat).

17. táblázat: Az iszap kombinált ammóniás-ecetsavas-ammóniás kezelése
Az első, ammóniás kezelést az iszap tömegegységére számított 3-szoros térfogati (g : cm3)
felesleg mellett, 3 óra alatt végeztem. A maradékot, tömegére számítva 4-szeres térfogatú,
különböző koncentrációjú ecetsavval tovább kezeltem 1 óra hosszat, majd ennek maradé-
kát ismét 1 óra hosszat, ismét ammóniával lúgoztam tovább, tömegegységére számított 60-
szoros térfogati (g:cm3) felesleg mellett.

Ecetsav-oldat

koncentráció

(tömeg (%))

Cink kioldódás

ecetsavval (%)*

Cink kioldódás

a 2. Ammóniás

lúgzáskor (%)*

0 62,9 -

4,8 69,0 76,8

9,6 75,3 82,7

13,5 75,6 87,2

19,2 83,5 88,1

24 83,2 88,4

*A kiindulási iszap teljes cinkmennyiségét tekintve 100 %-nak. (A kapott kinyerési érté-
kek az adott lúgzási lépésig ez előző lépésekben elért kinyerési értéket is tartalmazzák.)

Zn(OH)2 + 2 CH3COOH = Zn(CH3COO)2 + 2 H2O (64)

Zn(CH3COO)2 + 4 NH3 + 2 NH4OH = 2 NH4CH3COO + [Zn(NH3)4](OH)2 (65)

A 17. táblázat alapján látható, hogy a töményebb ecetsav bizonyult hatásosabbnak: a

19 vagy 24 tömeg %-os ecetsav esetén a cink-kinyerés 83 %-os. Az ezt követő, második

ammóniás kilúgzás már 88 %-os cink-kinyerést eredményez. Így az ammóniás kilúgzás

maradéka adott esetben műtrágya komponensként alkalmazható. Az így kapott (64) cink-

acetát tartalmú oldat termikus bomlása során nagytisztaságú cink-oxid állítható elő [109],

amely a kozmetikai ipar alkalmas nyersanyaga lehet. A savas oldat ammóniás semlegesíté-

sével keletkező (65) ammónium-acetát acetamid gyártási nyersanyagként hasznosítható.

A gyenge ecetsavval is már jó kinyerési eredmények érhetőek el, azonban más hasz-

nosítható végtermék elérésért salétromsavval folytattuk a vizsgálatokat Az egyszeres am-

móniás kilúgzás maradékát különböző koncentrációjú salétromsavval is extraháltam. A sa
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vas, majd az újbóli ammóniás kilúgzás során képződő oldatokból kapott ammónium-nitrát

mezőgazdasági célú hasznosíthatósága – hasonlóan a kénsavas-ammóniás kilúgzáshoz – itt

sem elhanyagolható szempont. A salétromsav saverőssége alapján várható volt, hogy az

ecetsavéhoz képest jobb cink-kinyerési eredményt ad. Ennek ellenére nem kaptam sokkal

jobb eredményt (ld. 18. táblázat). A 16,3 tömeg %-os salétromsavas kezelésnél 86 %-os, s

az ezt követő ammóniás kilúgzásnál 93 %-os cink-kinyerést mértem.

18. táblázat: Az iszap kombinált ammóniás-salétromsavas-ammóniás kezelése
Az iszap ismételt kezeléseit a 13. táblázatban leírt kísérlettel analóg módon végeztem, csu-
pán ecetsav helyett salétromsavat használtam.

Salétromsav-

oldat konc.

(tömeg (%))

Cink kioldódás

salétromsavval

(%)*

Cink kioldódás

a 2. ammóniás

lúgzáskor (%)*

0 62,9 -

3,3 67,23 76,98

6,5 73,74 83,99

9,1 89,39 91,26

13 89,48 93,29

16,3 85,89 93,32

*A kiindulási iszap teljes cinkmennyiségét tekintve 100 %-nak. (A kapott kinyerési érté-
kek az adott lúgzási lépésig ez előző lépésekben elért kinyerési értéket is tartalmazzák.)

Kísérleteink eredménye alapján megállapítható, hogy e kétféle több lépcsős, kombi-

nált reakciósorozattal, mely viszonylag rövid idő (3 óra, majd 1 óra, végül 1 óra) alatt vég-

rehajtható, a cink fő tömege kinyerhető az iszapból. Ugyanakkor nem kapunk jobb ered-

ményt, mint az előző kombinált savas és ammóniás kezeléssel. Ennek ellenére érdemes

megfontolás tárgyává tenni e módszerek használatát annak függvényében, hogy milyen

célokra kívánunk hasznosítható melléktermékeket előállítani.
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5. Cink-szulfát előállítása tűzihorganyiszapból FeSO4-tal törté-

nő együttes hőkezeléssel, majd vizes kioldással

Az eddigiekből kiderült, hogy a hőkezelt, cink-ferrit tartalmú iszap ammónium-

hidroxidos kilúgzása során a cink-oxid tartalom teljes kinyerése után, tiszta cink-ferrit ma-

rad vissza (ld. V.3.4.3. pont). Az ammóniás kilúgzáshoz hasonlóan, a hőkezelt iszap hideg,

híg kénsavas (salétromsavas) kezelése sem oldja ki a cink-ferritet. Célul tűztük ki annak

megvalósítását, hogy a cink ferrit formában lévő cinket is ki lehessen oldani, lehetőleg

olyan formában, hogy közben ne keletkezzen hasznosíthatatlan melléktermék.

A kérdés megoldására az ismert kénsavas kezelést vettem alapul. A nagy hatásfokú

cink-kinyerés mellett, ennek a módszernek az a hátránya, hogy a reakció során nagy

mennyiségű ammónium-jarozit (ammónium-vas-szulfát-hidroxid) csapadék keletkezik (a

kénsav és a vas-vegyületek reakciójából) (ld. II.3.2.3.1. pont). Ha azonban a kénsav helyett

olyan vegyületet alkalmazunk, mely az iszap vastartalmával nem reagál, de a cinktartal-

mával igen, akkor a jarozit csapadék képződése elkerülhető, s a cink kinyerhető az iszap-

ból.

Ismeretes, hogy a kénsav és a kén-trioxid (SO3) prekurzor szulfát-sók, pl.:

(NH4)2SO4 illetve a FeSO4 szulfatizálni képesek [112]. A vas(II)-szulfátról kiderült azt is,

hogy magas hőmérsékleten képes a cink-ferrittel reakcióba lépni. Termikus bomlása során

valószínűleg az in situ keletkező SO3 lép kölcsönhatásba a fémekkel és ekkor ZnSO4 és

vas-oxidok képződnek. A folyamat mechanizmusát több munkában [113, 114, 115, 116,

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123] is tanulmányozták és megállapították, hogy a kiindulási

FeSO4*7H2O hőmérséklet hatására bekövetkező átalakulása több lépésben következik be.

Először fokozatosan elveszti kristályvízét, hexa-, majd monohidrát képződése (90 °C)

közben, majd pedig Fe(OH)SO4 (hidroxiszulfát) (200 °C) ill. Fe2O(SO4)2 (oxiszulfát) (500

°C) vegyületekké oxidálódik, melyekben már a vasnak háromértékű formája van jelen. Az

oxiszulfát keletkezhet közvetlenül is a már teljesen vízmentes FeSO4 levegőn való oxidá-

ciójakor, vagy a hidroxiszulfátból vízvesztéssel a következő reakcióegyenlet alapján:

2 Fe(OH)SO4 = Fe2O(SO4)2 + H2O (66)
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A vas(III)-oxiszulfát igen magas, 600 °C körüli hőmérsékleten SO3 leadásával el-

bomlik, ezért tekinthető potenciális kén-trioxid prekurzornak:

Fe2O(SO4)2 = Fe2O3 + 2 SO3 (67)

Ez az alapja annak, hogy már ennél alacsonyabb hőmérsékleten szulfatizálni képes a

cink-ferritben lévő cinket, másrészt az iszapban lévő cink-oxidokat:

2 ZnFe2O4 + Fe2O(SO4)2 = 2 ZnSO4 + 3 Fe2O3 (68)

2 ZnO + Fe2O(SO4)2 = 2 ZnSO4 + Fe2O3 (69)

A fenti elvek alapján kézenfekvő volt a tűzihorganyiszap vas-szulfát (FeSO4*7H2O)

jelenlétében történő szilárd fázisú hőkezelése. Megállapítottuk (TG-MS módszerrel), hogy

550 °C fölött valóban, az irodalmi adatokkal egyezően már SO3 leadásával járó bomlás

következik be. Ezért a reagens elbomlásának elkerülése érdekében a vas-szulfát és a cink-

ferrit (azaz lényegében a nyomokban már jelen lévő kén-trioxid és a cink-ferrit) közötti re-

akciót 100-500 °C közötti hőmérséklet tartományban ésszerű végezni. A technológiai fo-

lyamat optimalizálása végett megvizsgáltam a cink kinyerésének hatékonyságát a hőkeze-

lés hőmérséklete, időtartama és a vas-szulfát adalék mennyiségének függvényében.

Az iszaphoz vas-szulfátot adtam és a hőkezelést 100 °C-os lépésközökkel, 500 °C-ig

végeztem. Amint TG-MS méréseink bizonyítják, ennek során a vas-szulfát még nem

bomlott el, csak a kristályvize távozott. A hőkezelés után a mintákat lehűtöttem, majd

desztillált vízzel kilúgoztam. Ekkor a képződött cink-szulfát és a reagálatlanul megmaradt

vas-szulfát fölöslege kioldódott. A vas(II,III)-szulfát és a cink-szulfát oldhatósági viszo-

nyai alapján [124] megállapítható, hogy e vegyületek elválasztása szétkristályosítással

megoldható [125]. Por-röntgendiffrakciós módszerrel meghatároztuk azt is, hogy az 500

°C-on történt hőkezelés után a kioldás utáni maradék fő komponense a vas, amely csak

Fe2O3 (hematit) formában van jelen. Emellett még kisebb mennyiségben jelenlévő kalci-

um-szulfátot (anhidrit) azonosítottunk.
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Vizsgálataimból megállapítható, hogy az iszap:vas-szulfát 1:1 tömegaránya és 1 órán

át történő hőkezelése mellett, az optimális feltételeket az 500 °C-on hőkezelt iszap esetén

érhetjük el (ld. 8. ábra). Ekkor 98 %-os cink-kinyerést valósíthatunk meg, de már a 400

°C-on történő hőkezelés esetén is a cink 96 %-a kinyerhető. A cink szinte teljes kinyerése

mellett a toxikus ólomnak maximum 50 %-a is kioldódik (ld. 19. táblázat). Ennek a cink

mellől történő eltávolítása és lecsapása az általunk kidolgozott nátrium-szulfidos kezelés-

sel megoldható (ld. V.3.5. pont). Így biztosítható a mérgező komponensektől mentes cink-

szulfát tartalmú oldat előállítása. A kioldódási adatok alapján látható, hogy a bevitt szulfát

(kén) is, a cinkhez hasonlóan csaknem teljes mennyiségben oldatba kerül. Ezáltal az oldat

jelentős mennyiségű vas- és kisebb mennyiségű kalcium-szulfátot is tartalmaz. A cink-

mentes szilárd maradék a vaskohóba vihető és a vas-oxid (hematit) formában lévő vastar-

talma hasznosítható.

19. táblázat: Az iszap hőkezelési hőmérsékletének hatása a Fe, Zn, S, Ca és Pb kioldódásá-
ra FeSO4 jelenlétében

Az extrakciót 1:1 iszap:vas-szulfát tömegarány és 1 órás reakcióidő mellett végeztem.

Hőmérséklet

t (°C)

Vas kioldó-

dás (%)

Cink kioldó-

dás (%)

Kén kioldó-

dás (%)

Kalcium ki-

oldódás (%)

Ólom kiol-

dódás (%)

100 64,4 45,1 92,3 57,1 25,2

200 49,1 64,7 85,3 65,6 23,6

300 53,8 72,2 88,1 46,7 25,1

400 65,1 96,9 96,8 75,7 50,1

500 43,3 98,1 95,7 63,6 44,1
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8. ábra A hőkezelési hőmérséklet hatása a cink kioldódására FeSO4 jelenlétében.
A kezelést iszap és vas-szulfát 1:1 tömegaránya és 1 órás reakcióidő mellett végeztem.

A továbbiakban megvizsgáltam a vas-szulfát mennyiségének hatását a cink kinyeré-

sére 1 óra reakcióidőt alkalmazva (ld. 9. ábra). A 200 °C-on illetve 500 °C-on végzett a

hőkezelés alapján megállapítható, hogy az iszap és a vas-szulfát 1:1 tömegarányú keveréke

esetén már elérhető a legnagyobb kb. 98 %-os cink-kinyerés. Ennél több vas-szulfáttal te-

hát nem érdemes végezni a kezelést, azaz az iszap cink-kinyerésével kapcsolatban kitűzött

célokat sikerült maximálisan megvalósítanunk.
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9. ábra Az iszap:vas-szulfát tömegarány változtatásának hatása a cink kioldódására
Az iszap kezelését FeSO4 jelenlétében, 1 órás reakcióidő mellett, 200 és 500 °C-on végez-

tem.
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A reakcióidő hatását a cink kinyerésére a 10. ábra szemlélteti. A hőkezelési idő hatá-

sát is két különböző hőkezelési hőmérsékleten vizsgáltam. Megállapítható, hogy 200 és

500 °C-on egyaránt 1 órai kezeléssel érhető el a cink kinyerés adott viszonyok mellett ma-

ximális mértéke. A fenti adatokkal összhangban az ábrán látható az is, hogy 500 °C-on

gyakorlatilag az összes cink kinyerhető az iszapból.
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10. ábra A hőkezelési idő hatása a cink kioldódására FeSO4-os kezelésnél
A kezeléseket iszap:vas-szulfát 1:1 tömegarány mellett, 200 és 500 °C-on végeztem.

A kísérletek tehát azt bizonyítják, hogy a hőkezelt, cink-ferrit tartalmú

tűzihorganyiszap vas-szulfáttal való reakciója lehetővé teszi a cink gyakorlatilag teljes ki
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vonását cink-szulfát formájában. A cink-kinyerés optimális körülményei a következők:

iszap:vas-szulfát 1:1 tömegarány, 500 °C, 1 órás reakcióidő. A cinkkel együtt ugyan a vas-

szulfát is oldatba megy, de a cink-szulfáttól szétkristályosítással elválasztható és ezután a

technológiai folyamatba visszaforgatható. A cink-szulfát termék ipari szempontból a leg-

fontosabb cink-só, amely igen sokféle cink-vegyület kiindulási anyaga, felhasználják a

textilfestő iparban, galvanikus cinkfürdőben cink-bevonat készítésére, faimpregnálásra,

valamint a gyógyszeriparban fertőtlenítési célokra is [11]. A kioldás utáni maradék vas-

tartalma (Fe2O3, hematit) pedig kohászati célokra már jól hasznosítható, hiszen cinket csak

elhanyagolható mennyiségben tartalmaz.
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VI. Összefoglalás

Munkám alapján a tűzihorganyiszap környezetkímélő feldolgozásának technológiá-

jára és a benne lévő értékes cink kinyerésére több javaslat is tehető. A lehetséges feldolgo-

zási módok technológiai sémáját és a kezelések során az iszapban bekövetkező kémiai át-

alakulások folyamatát a 11. ábran szemléltetem.

11. ábra A tűzihorganyiszapból történő cink-kinyerés különböző technológiai megoldásai

Iszap:
ε-Zn(OH)2
FeO(OH)

Zn5(OH)8Cl2

ZnO (s) + ZnFe2O4 (s)

[Zn(NH3)4](OH)2 (aq)
+ ZnFe2O4 (s)

+ NH3 (aq)

[Zn(NH3)]4(OH)2 (aq)
 + FeO(OH) (s)

[Zn(NH3)4](OH)2 (aq)

NH3 (g)

+ NH3 (aq)

FeO(OH) (s)

ZnSO4 (aq)
+ ZnFe2O4 (s)

+ H2SO4 (aq)

+ ∆

HŐKEZELÉS NÉLKÜL HŐKEZELÉSSEL

+ ZnCl2 (g)

ZnCl2 (s)

szűrés

+ ∆

szűrés

H2O (l) ZnO (s)

kondenzáció

szűrés

ZnFe2O4 (s)ZnO (s) + H2O (l)

NH3 (aq)

+ H2O (l)

szűrés

ZnSO4 (aq)

ZnSO4 (aq) + FeSO4 (aq) Fe2O3 (s)

ZnSO4 (s) + FeSO4 (s) + Fe2O3 (s)

+ H2O (l)

+ ∆

+ FeSO4*7H2O
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Eredményeimet csoportosítva mutatom be:

1.) Megállapítottam, hogy a friss iszap fő tömegét az ε-Zn(OH)2, a

ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O, az α-FeO(OH) és a γ-FeO(OH) alkotják, és mindemellett ki-

sebb mennyiségben CaCO3 is jelen van. - Az iszap hosszas tárolása (öregedése) alatt víz-

tartalmát részlegesen elveszíti, ammóniával szemben csökkent reakcióképességű ve-

gyületek keletkeznek. Az öregedés során lejátszódó kémiai átalakulásokat hőkezeléssel is

előidézhetjük, illetve felgyorsíthatjuk. 

2.) Meghatároztam a hőkezelés hatását a tűzihorganyiszap összetételének változá-

sára. A hőkezelés (zsugorítás) során kezdetben szintén az iszap öregedése alattihoz ha-

sonló folyamatok zajlanak le. A kiindulási iszapban jelenlevő ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O a 100

°C-n történő kezelés során elbomlik. Először a kristályvizét adja le, majd további 3 mól

szerkezeti víz kilépésével, 220 °C-nál 3 mól ZnO és 2 mól β-Zn(OH)Cl képződése közben

teljesen átalakul. A bázikus β-Zn(OH)Cl 250 °C-on kezd elbomlani ZnCl2-ra, ZnO-ra és

vízre. Eközben a keletkezett ZnCl2-nak a magasabb hőmérsékleten bekövetkező részleges

hidrolízise HCl képződéséhez vezet. A bomlási folyamat 600 °C-nál fejeződik be és 700

°C felett a képződött és még el nem reagált ZnCl2 elpárolog, gőz formájában távozik. A

vas-hidroxidok vízvesztéssel α-FeO(OH) és γ-FeO(OH)-dá alakulnak, majd tovább bom-

lanak α-Fe2O3 és γ-Fe2O3 képződésével. A vasoxidok és cink-vegyületek reakciójából már

250 oC-on képződik cink-ferrit (ZnFe2O4), de csak 1000 oC körüli hőmérsékleten válik

teljessé a folyamat. A hőkezelés végén (1000 oC) ez a vegyület alkotja az egyedüli vas-

tartalmú fázist, a maradék cink pedig ZnO formába kerül.

3.) Kísérleti eredményeimre alapozva kidolgoztam egy hatékony eljárást ZnO elő-

állítására a frissen keletkezett tűzihorganyiszap hőkezelés nélküli, ammóniumhidro-

xiddal (cc. NH4OH) végezhető kilúgzásával. Az optimális kilúgzási feltételeket a centri-

fuganedves iszap (g) : kilúgzószer (cm3) arány 1 : 7,5 értéke mellett érhetjük el. Megálla-

pítottam, hogy már 1 órás kilúgzási idő mellett az iszap teljes cink-tartalmának kb. 2/3-a

(67 %) kinyerhető, 10 órás kilúgzási idővel pedig a kitermelés 75 %-ra növelhető. A

többlépcsős kilúgzás nem növeli lényegesen a kitermelést.
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Az iszap hosszú tárolása alatti öregedési folyamatok, illetve a kilúgzás előtti hő-

kezelése csökkentik a kinyerés hatásfokát, a kis reakcióképességű cink-vegyületek, il-

letve az ammóniában nem oldható cink-ferrit képződése miatt (ld. 2. pont). A kilúgzási re-

akció sebessége kisebb lesz a nehezebben oldható intermedier cink-vegyületek és a csök-

kent fajlagos felületű, kisebb reakcióképességű cink-oxid képződése következtében. Meg-

állapítottam, hogy csupán két hétnél rövidebb ideig tárolt iszapminták ammóniás kilúgzása

lehet gazdaságos. Mindemellett, a magas hőfokon (1000 oC) hőkezelt minták cink-oxid

formában lévő cink tartalma ammóniás kilúgzással kinyerhető és az ammónium-

hidroxidban nem oldódó cink-ferrittől elválasztható (ld. 5. pont). 

A friss vagy a hőkezelt iszapból cc. NH4OH-dal való kilúgzáskor

[Zn(NH3)4](OH)2 tartalmú oldatot kapunk. A vas-vegyületek ilyen feltételek mellett

nem mennek oldatba és az iszap szilárd maradékában dúsulnak fel. A többi kísérő fém kö-

zül csak a réz (Cu) az, ami a cinkhez hasonlóan ammónia-komplexet képez, így ammóniás

kilúgzáskor a cinktől nem választható el. Az egyik legfontosabb toxikus elem az ólom

(Pb), szerencsére, már ennél a kioldási lépésnél nagyrészt elválik a cinktől. További nátri-

um-szulfidos (Na2S) kicsapással (melynek optimális körülményeit számításokkal és kí-

sérletileg is meghatároztam), csupán 1 % cink-veszteség mellett, gyakorlatilag teljesen

nehézfém-mentesíthető az ammóniás cinktartalmú oldat.

Az ammónia kiforralása után a cink tiszta cink-oxid (ZnO) csapadékként kiszűr-

hető az oldatból. A kiforralt ammónia vizes elnyeletést követően reciklizálható, ami hulla-

dékmentes technológia bevezetését teszi lehetővé. A nehézfém-mentes cink-oxid külön-

böző területeken hasznosítható: pl.: gumiipari töltőanyagként, festékipari nyersanyag-

ként, valamint különféle cink-vegyületek előállítására. Az ammóniás kilúgzás utáni

iszap-maradék pedig cinktartalmánál fogva a műtrágya-gyártásban adalék-

alapanyagként hasznosítható.

4.) A technológiai feltételek modellezéséhez az ammóniás kilúgzási kísérleteket

félüzemi körülmények között is elvégeztem. Az iszap tömegére számított 3-szoros térfo-

gatú cc. NH4OH-dal 3 órás extrakciós idő alatt a laboratóriumi adatokat jól megközelítő 63

%-os cink-kinyerés érhető el. A laboratóriumban (nagyobb ammónia-felesleg mellett)

elegendőnek talált 1 órás kilúgzási idő itt nem bizonyult annyira hatásosnak, csupán 56 %-
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os kitermelést biztosított. Ezért üzemi méretekben, a gazdaságossági szempontokat és a

technológiai folyamat műszakba illeszthetőségét is figyelembe véve, 3 órás kilúgzási időt

célszerű alkalmazni.

5.) Az iszap kilúgzás előtti hőkezelése, bár rontja az ammóniás cink-kinyerés ha-

tásfokát, jóval nagyobb tisztaságú cink kinyerését teszi lehetővé, különösen, ha a hőke-

zelést magasabb, 500-1000 oC hőmérsékleti tartományban végezzük. Különböző hőmér-

sékleteken (100, 200, 500 és 1000 oC-on) azonos ideig (5 óra) végzett hőkezelési kísérle-

teimben, az azt követő, azonos módon végzett (1g iszap, 9 cm3 kilúgzószer, 24 óra) am-

móniás kilúgzással a cink-kinyerés hatásfoka rendre csökkenő, 57 %, 56 %, 47 % és 40 %

volt. A kapott oldat és az iszap-maradék analízise megmutatta, hogy magas hőmérsékleten

(kb. 700 oC) gyakorlatilag az összes vas oldhatatlan ZnFe2O4 (cink-ferrit) formába kerül. A

hőkezelés során a toxikus elemek egy része is beépül a képződő ferrit-típusú spinell-

rácsba, és ez által mind az ammóniás, mind a híg savas oldhatóságuk csökken. Akár a friss,

akár az öregedett vagy hőkezelt tűzihorganyiszapok 1000 oC-on történő 5 órás utókezelé-

se, majd az azt követő ammónium-hidroxidos kilúgzása lehetőséget ad tiszta, vas- és

nehézfém-mentes ZnO előállítására és a maradékként képződő ipari tisztaságú ZnFe2O4

(cink-ferrit) izolálására.

6.) Tekintettel arra, hogy a savas kezelések minden esetben a cink sokkal nagyobb

mértékű kioldódását teszik lehetővé, mint a csak ammóniával végzett kezelés, a kombinált

savas (kénsav (H2SO4), vagy salétromsav (HNO3)) és ammóniás (NH4OH) kilúgzás

hatékonyságát is megvizsgáltam. Ilyenkor azonban a vas kioldódása is megnő. Ezek a ke-

zelések cinktartalmú műtrágyák gyártására alkalmazhatóak, ugyanis az oldatban am-

mónium-szulfát ((NH4)2SO4), ill. ammónium-nitrát (NH4NO3) keletkezik. A tisztán am-

móniás kezeléshez képest a kénsavval kombinált kezelésnek nagyobb a hatásfoka (82 %).

A salétromsavval kombinált kezeléssel pedig 90 % feletti cink-kinyerés is elérhető (már

1-1 órás kilúgzási idő esetén is). - Az eredeti, ammóniás kilúgzás maradékában lévő Zn

kilúgozhatóságát is megvizsgáltam a kombinált savas-ammóniás módszerrel. Itt a gyen-

gébb ecetsavval (CH3COOH) próbálkoztam, amivel 88% kinyerési hatásfokot értem el.

Ez az eljárás alapanyagot szolgáltat nagyfelületű, tiszta ZnO gyártásához, amely fontos

kozmetikai és gyógyszeripari nyersanyag. Ugyanakkor ezek az ammóniás-savas-
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ammóniás három-lépcsős kezelések nem bizonyultak eredményesebbnek, mint a technoló-

giailag egyszerűbb két-lépcsős savas-ammóniás kezelések.

7.) Kidolgoztam egy másik, hőkezeléssel egybekötött módszert is a cink kinyerésé-

re a tűzihorganyiszapból. Ennek lényege a szilárd fázisú szulfatálás, ami a hozzáadott

vas(II)-szulfát (FeSO4) hatására következik be magas hőmérsékleten, majd az ezt kö-

vető vizes extrakció. Megállapítottam, hogy a hőkezelést 500 °C-on, 1 órán át, az iszaphoz

viszonyított 1 : 1 tömegarányú vas(II)-szulfáttal együtt végezve, majd vizes extrakcióval, a

cink 99 %-a kinyerhető az iszapból. A vizes cink-szulfát (ZnSO4) oldat vas-szulfátot is

tartalmaz, azonban különböző oldhatóságuk alapján, kristályosítással elválaszthatóak egy-

mástól. A cinkszulfát legfontosabb cink-só, amely sokféle cink-vegyület kiindulási anya-

ga, használják még galvanikus cinkfürdőben cink-bevonat készítésére, faimpregnálás-

ra, valamint a gyógyszeriparban fertőtlenítési célokra. A vizes kioldás utáni iszap-

maradék (vastartalma: Fe2O3, hematit) vaskohászati célokra jól hasznosítható. A módsze-

rek közül ez látszik a leghatékonyabbnak és a legegyszerűbben megvalósíthatónak.
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IX. Rövid összefoglalás

A cinkbevonat tűzi úton való felvitele, az ún. tűzihorganyzás elterjedt ipari korrózióvédelmi
eljárás. Mellékterméke a tűzihorganyiszap, amely nehézfémtartalma következtében veszélyes hul-
ladéknak minősül. Jelentékeny cinktartalmát figyelembe véve, azonban értékes ipari nyersanyag-

nak tekinthetjük. Meghatároztam, hogy az iszap fémtartalmának fő alkotói: ε-Zn(OH)2,

ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O cinkvegyületek, és α-FeO(OH), γ-FeO(OH) vasvegyületek. Munkám során

olyan környezetbarát új extrakciós eljárások elvét és gyakorlatát dolgoztam ki (modern analitikai
módszerek, mint ICP-AES, TG-MS, XRD, IR-, Mössbauer spektroszkópia segítségével), amelyek
alkalmasak a tűzihorganyiszapból a cink gazdaságos kinyerésére, a kozmetikai-, gyógyszer-, fes-
ték-, gumi- és vegyszeripar, vagy a műtrágya-gyártás számára hasznosítható cinkvegyületek for-
májában. A feldolgozási eljárások maradékai is jól hasznosíthatóak (szervetlen műtrágya-gyártás,
kohászat), azaz az eljárások messzemenően kielégítik a környezetvédelemi követelményeket.

Laboratóriumi és félüzemi kísérleteim alapján javaslatot teszek egy eljárásra a friss
tűzihorganyiszap, cc. ammóniumhidroxiddal végezhető kilúgzásával. Az iszaphoz kg-ként 3 liter
kilúgzószert adva, 3 órás kilúgzási idő mellett az iszap teljes cinktartalmának kb. 60-70 %-a ki-
nyerhető, és vas-vegyületek csak elenyésző mértékben mennek oldatba. Az oldatba kerülő toxikus
nehézfém-szennyezések (pl. réz) a cinktartalmú oldatból nátrium-szulfidos kezeléssel kicsaphatóak.
A folyamatban [Zn(NH3)4](OH)2 tartalmú oldatot kapunk, melyből az ammónia kiforralása után a
cink tiszta cink-oxid (ZnO) csapadékként kiszűrhető. Az ammónia a kiforralás során vizes elnye-
letéssel reciklizálható, ami hulladékmentes technológia bevezetését teszi lehetővé. Az iszap
kilúgzás előtti hőkezelése minden esetben rontja az ammóniás cink-kinyerés hatásfokát, viszont jó-
val nagyobb tisztaságú cinkoxid kinyerését teszi lehetővé, mivel a vas oldhatatlan cinkferrit formá-
ba kerül, amelybe a nehézfém-tartalom egy része is beépül, s ezáltal immobilizálódik.

Ha nem a cinkoxid gyártása a cél, akkor egy kombinált savas (kénsav vagy salétromsav) és
ammóniás kilúgzást alkalmazhatunk. Ily módon cinktartalmú műtrágyák gyártása válik lehetővé,
ahol az oldatban keletkező ammónium-szulfát ill. -nitrát további értékes komponensek. A salétrom-
savas kezelés 90 % feletti cink-kinyerést szolgáltathat. Amennyiben savként ecetsavat használunk,
cink-acetátot nyerhetünk, amely a nagy tisztaságú cink-oxid gyártásának alapanyaga.

Egy másik nagyhatékonyságú technológia bevezetését teszi lehetővé az a felismerés, hogy az
iszap és a vas(II)-szulfát szilárd fázisú reakciójában (szulfatálás), magas hőmérsékleten a cink ferrit

elbomlik, s a vas(III)-oxid mellett vízoldható cink-szulfát keletkezik. A hőkezelést 500 °C-on, 1

órán át, az iszappal azonos tömegű vas(II)-szulfáttal végezve, majd vizes extrakciót alkalmazva, a
cink 98 %-a kinyerhető. A cink-szulfát oldata vas-szulfátot is tartalmaz, amely azonban kristályo-
sítással elkülöníthető. A kioldás utáni maradék a vas(III)-oxid, amely vaskohászati célokra jól
hasznosítható.
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X. Summary

Hot-dip galvanisation various metal articles by dipping into molten zinc is a general indus-
trial technology to prevent corrosion. Unfortunately, this procedure is incident to the formation of a
large amount of sludge, which is highly toxic due to its heavy metal content. From an industrial
point of view, however, the sludge is a valuable zinc-containing raw material as well. We identified
zinc-compounds (ε-Zn(OH)2 and ZnCl2*4Zn(OH)2*H2O) and iron-compounds (α-FeO(OH) and γ-
FeO(OH)), respectively, as the main metal components of the sludge. In the present work both the
theory and the practice of new technologies, compatible with the principles of environmental pro-
tection, were developed (by means of modern analytical methods, such as ICP-AES, TG-MS,
XRD, IR- and Mössbauer spectroscopy), in order to recovering of zinc from the sludge by eco-
nomical processes. These technologies provide pure zinc-containing raw materials for industrial
production of cosmetics, medicines, dyes, rubber, general chemicals and chemical fertilizers. The
by-products of the technologies can also be used as additives to inorganic fertilizers or in iron
smelting. 

Based on our laboratory and industrial experiments, respectively, a new ammoniacal leach-
ing procedure is suggested for recovering of zinc from the fresh hot-dip galvanising sludge. The
sludge and ammonium hydroxide are mixed in a ratio of 1 kg/3 dm3 and after 3 hour leaching a re-
covery of about 60-70 % of the zinc-content can be reached, while the extraction of the iron-
compounds is negligible. The solubilised toxic heavy metal contaminants (e.g. cupper) can be pre-
cipitated from the zinc-containing solution by the addition of sodium-sulphide. From the resulting
solution of [Zn(NH3)4](OH)2 pure zinc-oxide (ZnO) is obtained after removal of the ammonia by
means of a simple boiling process which is then followed by filtration and dehydration of the pre-
cipitate. The released ammonia can be recycled via absorption into the leaching solution without
formation of waste products. Heat treatment (1000 °C) of the sludge, before leaching, results in a
decreased zinc-yield, but leads to a product of higher purity, since iron is transformed into insolu-
ble zinc-ferrite which also immobilises heavy metals.

If not the zinc-oxide production is the aim, a combined acidic (sulphuric or nitric) and am-
moniacal leaching can be applied. In this way zinc-containing fertilizers can be produced and am-
monium-sulphate or –nitrate formed in the solution are also included in the products as basic com-
ponents. Treatment with nitric acid leads to at least 90 % zinc-recovery. By using acetic acid, zinc-
acetate can be obtained which is the raw material for the production of high purity zinc-oxide.

The most effective technology is sulphatization which can be achieved by the addition of
solid ferro(II)sulphate to the sludge in equivalent mass which is followed by heat-treatment of the
mixture at 500 °C for 1 hour. Finally, an extraction with water is applied. This procedure provides
98 % zinc-recovery. The solution of the zinc-sulphate contains ferro-sulphate as well, but it can be
separated by differential crystallisation. The residue of the procedure contains ferri(III)oxide suit-
able for iron-smelting purposes. 


