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Üvegipari alapanyagok 
mágneses tisztítása
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Magnetic cleaning of the Glass Industry’s Raw-Materials
In this report we show the effect of magnetic cleaning. We cleaned the quartz-sand, dolomite, 
feldspar and limestone with Eriez CMT-5 Magnetic Trap. Every raw-materials was cleaned for 10 
times. Beside the magnetic cleaning, we make morphological investigations with SEM (Scanning 
Electron Microscope), and element analysis with EDS (Energy Dispersive Spectroscopy). After the 
compare we found that the dolomite and the feldspar together contain more contaminant then 
the quartz-sand alone. So we suggest, to also clean the feldspar and dolomite before use as a 
glass mixture, not only the quartz-sand.
Keywords: glass industry, raw materials, guartz-sand, dolomite, feldspar, limestone, magnetic 
cleaning, SEM, EDS
Kulcsszavak: üvegipar, nyersanyagok, kvarchomok, dolomit, földpát, mészkő, mágneses tisztítás, 
SEM (pásztázó elektronmikroszkóp), EDS (elektrondiszperziós spectrometer/spektroszkópia)
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1. Bevezetés
A szilikátiparban – a többi iparághoz hasonlóan – a kész-

termék minőségére rendkívül nagy hatással van a gyártáshoz 
használt alap- és segédanyagok ásványtani és kémiai összetétele 
[1, 2, 3, 4, 5]. Így van ez az üvegiparban is, ahol a felhasználásra 
kerülő alapanyagok (kvarchomok, dolomit, földpát, mészkő) 
káros (fémes) szennyeződései nagy hatással bírnak úgy az 
üvegolvasztáskor lejátszódó átalakulási folyamatokra, mint 
a kész üveg fi zikai, mechanikai és optikai tulajdonságaira. Így 
például Minko és Nartzev [6] szerint az üveg olvasztása során 
az oxidációs vagy redukciós atmoszféra hatására a két és három 
vegyértékű vas oxidjai folyamatosan átalakulnak egymásba 
(Fe(II) ←→ Fe (III)). Ugyanakkor a két és három vegyértékű vas-
oxid aránya jelentős mértékben befolyásolja nemcsak az üveg-
olvadék viszkozitását [7, 8], hanem az abból gyártott készüveg 
(termék) optikai tulajdonságait is [9, 10, 11]. Minko és Nartzev 
munkájukban rámutattak arra is, hogy a két vegyértékű vas 
oxid jainak (FeO) hatására 1200 °C fölött az üvegolvadék na-
gyon agresszívé válik a kádkemence falazatával szemben, meg-
gyorsítva annak termikus korrózióját. Ugyanakkor Dyadenko 
és Le betzkij [12] rámutattak arra, hogy az optikai üvegszálak-

ban a vas-oxid jelenléte egyáltalán nem megengedhető. Való-
ban az olyan egyszerű üvegek, mint az úsztatott fl oat-síküveg 
transzmissziós tulajdonságait is rendkívüli mértékben képesek 
rontani a két és három vegyértékű vas oxidjai [13, 14, 15, 16, 
17]. A vas-oxid arányának növekedése károsan befolyásolja az 
üvegolvadék hőátadási tulajdonságait, valamint a viszkozitás-
hőmérséklet görbének meredekségét, ezáltal jelentősen lecsök-
kentve a kidolgozási hőmérséklet tartományát. Ez nemcsak 
optikai hibákat okozhat, de a mechanikai szilárdságot is nagy-
mértékben csökkenti [7, 18, 19].

Az ipari tapasztalatok és a fent ismertetett szakirodalmi elem-
zések alapján egyértelmű a Fe2O3 és különösen az FeO káros 
ha tása a szilikát üvegek tulajdonságaira, ezért törekedni kell 
arra, hogy minimalizáljuk az üvegolvasztó kemencébe a vas-

oxidok bevitelét az üvegolvasztáshoz 
használt alap- és segéd anyagokkal. 
Ezért az általunk elvégzett vizs-
gálatok az üvegipari alap anyagok 
vastalanítására (vas-oxid mentesíté-
sére) irányultak. Tettük ezt annál is 
inkább, mert a használt alap anyagok 
közül jelenleg csak a kvarcliszt esik 
át fl otációs és mágneses tisztításon.

A továbbiakban be kívánjuk mu-
tatni az általunk hasz nált mágneses 
tisztítás be rendezését, a különböző 
üveg ipari alapanyagon el vég zett 
vas-oxid leválasztá si kísérlet ered-
ményeit és kiértékelését, valamint 
a levon ható szakmai következ-
tetéseket.

 1. ábra  Eriez CMT 5-ös mágnescsapda [10]
 Fig. 1.  Magnetic trap Eriez CMT 5
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2. Alapanyagok és a kísérleti vizsgálat
Vizsgálatainkkor az alapanyagok mágneses tisztításához az 

Eriez CMT 5-ös modellt használtuk (1. ábra).

Az Eriez CMT 5-ös mágnescsapda főbb jellemzői:
A tisztítási eljárás nedves eljárás.
A fi nom és darabos fémes szennyezőket is eltávolítja a 
tisztítandó anyagból.
A berendezésben 5 mágnesrúd található, melyeknek 
ereje egyenként 10 500 Gauss.
A mágneseken belül 6 pólusváltás van – ennek 
köszönhetően a tisztítandó anyag egyszeri végig-
haladásával a mágneses leválasztás mágnesrudanként 
hatszor megy végbe.
A berendezés kétféle módon üzemeltethető, vagy gravi-
tációs módon vagy szivattyúzva a zagyot [20].

A következő üvegipari alapanyagokon végeztünk tisztítási vizs-
gálatokat: kvarchomok (SiO2), dolomit (CaMg(CO3)2), földpát 
(R2O·Al2O3·SiO2) és mészkő (CaCO3). A vizsgált alapanyagokon 
kívül az üvegolvasztáshoz használt keverék (1. táblázat) tartalmaz 
még szódát, nátrium-szulfátot és kokszot is. Ezeket az anyagokat 
azért nem tisztítottuk, mert vagy mesterségesen állítják elő vagy 
nagyon kis mennyiségben tartalmazza a keverék [1, 2].

Alapanyag %

Kvarchomok 54,890

Szóda 19,790

Dolomit 13,970

Nátrium-szulfát 0,480

Mészkő 5,300

Földpát 3,320

Koksz 0,039

Víz 2,210

 1. táblázat  A kísérletben felhasznált üvegipari keverék összetétele
 Table 1.  Composition of the glass raw mix used in the experiment

A vizsgálat során az 1. ábrán bemutatott berendezésen minden 
alapanyagot tízszer engedtünk át. Minden egyes ciklus után mértük 
a mágnesen maradt szennyezők mennyiségét. Első lépésként 
megvizsgáltuk, hogy az egyes alapanyagok külön-külön mennyi 
mágnessel leválasztható szennyezőt tartalmaznak (2. ábra).

 2. ábra  A mágnes által leválasztott szennyezők százalékos eloszlása az egyes alap-
anyagok szerint  (kumulatív görbe)

 Fig. 2.  Percental distribution of contaminations separated by the magnetic trap for 
certain raw materials (cumulative curve)

■
■

■

■

■

Mint az a 2. ábrán látszik, önmagukban vizsgálva az alap-
anyagok közül a legtöbb mágnesezhető szennyezőt a földpát 
tartalmazta, a legkevesebbet pedig a kvarchomok. Viszont ha
az 1. táblázat szerinti üvegösszetételt vizsgáljuk, akkor a ke-
verékbe vitt mennyiségeket is fi gyelembe véve, összességében 
a kvarchomokkal visszük be legnagyobb mennyiségben a mág-
nesezhető fémes szennyezőket; azaz a két- és három vegyértékű 
vas oxid jait. A 3. ábra azt mutatja, hogy az egyes alapanyagok 
a keverék-összetétel alapján milyen mennyiségű mágnessel 
leválasztható szennyezőt juttatnak az üvegolvadékba.

 3. ábra  A mágnes által leválasztott szennyezők mennyisége a keverék-összetétel 
alapján (kumulatív görbe)

 Fig. 3.  Amount of contaminations separated by the magnetic trap proportionally to 
the composition of the mixes (cumulative curve)

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az 
üvegolvadékba a legtöbb mágnesezhető szennyező a kvarc-
homokkal, illetve a dolomittal kerül be. Viszont ha megvizs-
gáljuk, hogy a dolomit és a földpát együtt az olvasztási keverék 
milyen mértékű szennyeződését okozza (4. ábra), láthatjuk, 
hogy a velük együttesen bevitt fémes szennyezők mennyisége 
nagyobb, mint a kvarchomokkal bevitté.

 4. ábra  A mágnesezhető szennyezők mennyisége az üvegrecept alapján (kumulatív 
görbe)

 Fig. 4.  Amount of magnetizable contaminations by the glass recipe (cumulative curve)

3. Az eredmények kiértékelése
Az általunk mágneses tisztítással leválasztott fémes 

szennyezők kumulatív görbéit az 5. ábrán összegeztük. Az 
ábrán jól látható, hogy a dolomittal, földpáttal és mészkővel 
(dolomit + földpát + mészkő) az üvegolvadékba együttesen 
bevitt mágneses (és paramágneses) tulajdonságú szennyezők 
mennyisége lényegesen több a kvarchomokkal bevitt mennyi-
ségnél. Az 5. ábrán feltüntettük azt is, hogy milyen mértékű az 
olvasztási keverék összes mágnesezhető (fémes) szennyezett-
sége (dolomit + mészkő + földpát + kvarchomok).
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 5. ábra  Az alapanyagok által együttesen bevitt szennyezők mennyisége a kvarcho-
mokhoz viszonyítva (kumulatív görbe) 

 Fig. 5.  Amount of contaminations get in together by raw materials correlated to quartz-
sand (cumulative curve)

A mágneses tisztítás mellett elvégeztük a keverék készítéshez 
használt alapanyagok morfológiai vizsgálatát is a Kerámia- és 
Szilikátmérnöki Tanszéken található, Hitachi TM-1000 scan-
ning elektron mikroszkóp segítségével. Az elkészített felvételek 
közül a 6. ábra a földpát szemcseszerkezetét mutatja, ahol az 
1. jelű szemcse feltehetően valamilyen fémes szennyező. Ezért 
elvégeztük az 1. szemcse EDS analízisét is (pontra fókuszálva). 
A kapott összetételt a 6. ábra röntgen spektruma ismerteti.

 6. ábra   A földpát SEM képe és a feltehetően fémes szennyező EDS spektruma (pontba 
fókuszálva)

 Fig. 6.  SEM picture of the feldspar and EDS spectrum of the presumably metallic 
contaminant (focused into one point)

Az EDS spektrumból jól látható, hogy a földpáton belül 
megvizsgált szemcse oxigén nélküli elemi anyagra vetített vas-
tartalma eléri a 96%-ot. Hasonlóan megvizsgáltuk a dolomitot 
is, különös tekintettel arra, hogy benne milyen, mikroszkóppal 
is észrevehető fémes szennyeződés található. A kapott eredmé-
nyeket a 7. ábra ismerteti.

 7. ábra   A dolomit SEM képe és a feltehetően fémes szennyező EDS spektruma (pontba 
fókuszálva)

 Fig. 7.  SEM picture of the dolomite and EDS spectrum of the presumably metallic 
contaminant (focused into one point)

Tekintettel arra, hogy a 7. ábrán látható (1) jelű szemcse geo-
metriai alakját és színét tekintve lényegesen eltért környezetétől, 
anyagösszetétele meghatározása céljából röntgen diff raktog-
ramot készítettünk róla. A felvett EDS spektrum alapján 
megállapítható, hogy a vizsgált szemcse oxigén nélküli elemi 
anyagra vetítve 9% kalciumot, 10% magnéziumot és 80% vasat 
tartalmaz. Ebből természetesen a vas az, amely kimondottan 
káros az üveggyártás szempontjából.

Az alapanyag vizsgálatok után, megvizsgáltuk, hogy a mágnes 
az alapanyagban többféle módon jelenlevő fémes oxidok közül 
melyeket képes eltávolítani. A mágnes által leválasztott anya-
gokról szintén készítettünk SEM felvételeket, majd EDS elem 
analízist. A mágnes által leválasztott szennyezők közül három, 
egymástól jól elkülöníthető szemcsét láthatunk a 8. ábrán, me-
lyeket az 1, 2, és 3 számok jelölnek.

 8. ábra  A mágnes által leválasztott szennyezők SEM képe, a vizsgált szemcsék 
megjelölésével

 Fig. 8.  SEM picture of the contaminants separated by the magnetic trap with 
marking of the particles examined
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Az 1. számú szemcse egy magas szilícium (36%), kalcium 
(34%) és magnézium (11%) tartalmú, titánnal (2%) és vassal 
(1%) is enyhén szennyezett anyag, feltehetően mészkő. A 2. és 
a 3. számú szemcsék vas (44–66%) és titán (30–50%) tartalmú 
fémes vegyületek, melyek különálló szemcsékként jelentek meg 
a kvarchomokban.

A tisztítás során két olyan szemcsét is leválasztott a mágnes, 
amelyekbe tökéletesen beágyazódtak a 9. ábrán bemutatott 
1 és 2 jelű szemcsék. Az elemi összetétel meghatározásból 
kiderült, hogy ezek a beágyazódott szemcsék fémekben gazdag 
szennyezők. Az 1. számú főleg krómmal (18%) és nikkel-
lel (9%), a 2. számú pedig vassal (98%) szennyezett. Az ilyen 
jellegű (szemcsébe vagy szemcsére ráépült) szennyezést nehe-
zebb mágnessel eltávolítani, tekintettel arra, hogy minél na-
gyobb a hányados – azaz az alapszemcse és a szennyező anyag 
tömegének viszonya – annál nagyobb mágneses erőtér szüksé-
ges a szemcse elmozdításához, eltávolításához.

 9. ábra  A mágnes által leválasztott szennyezők SEM képe
 Fig. 9.  SEM picture of the contaminants separated by the magnetic trap

4. Összefoglalás
Az elvégzett vizsgálatok alapján a következők állapíthatók 

meg:
Az üvegipari keverékek alapanyagai közül vasoxidban 
és mágneses tulajdonságokkal bíró egyéb fémes anya-
gokban legszennyezettebb a földpát és a mészkőliszt 
míg a legkevésbé szennyezett a már előzetesen fl otációs 
tisztításnak alávetett kvarchomok. Ennek ellenére a 
legtöbb vas szennyezést a kvarchomokkal visszük be az 
üvegolvadékba, tekintettel arra, hogy úgy a sík, mint az 
öblösüveg gyártásnál a kvarchomok aránya a használt 
alapanyagokból, önmagában is eléri, vagy meghaladja 
az 50%-ot.

■

Az elvégzett vizsgálataink azt mutatják, hogy a kvarcho-
moknál lényegesen kisebb arányt képviselő dolomittal, 
földpáttal és mészkőliszttel összességében lényegesen 
több fémes szennyezőt és vasoxidot viszünk be az üveg-
olvadékba, mint a kvarchomokkal, ezért javasoljuk, és 
szükségesnek tartjuk ezeknek az alapanyagoknak is az 
előzetes vas-oxid mentesítését.
Az általunk vizsgált üvegipari alapanyagok legnagyobb 
százalékban vas, titán és nikkel fémekkel szennyezettek. 
Ezek leválasztására, s így egy jobb minőségű alapanyag 
előállítására – mint ahogy vizsgálatainkból kiderült 
– kiválóan alkalmas eszköz a mágnes.
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