
A bauxít ritkafém-tartalmának 
hasznosítása

A bauxitban előforduló nyom elemek vizsgá
latával az irodalom számos közleménye foglal
kozik. Hasonlóképpen több tucatra  becsülhető 
azoknak a dolgozatoknak a száma, melyek a 
m agyar bauxitfajták  összetételéről és elemel
oszlásáról közölnek információt. Előadásomban 
a bauxit kísérőelemei közül a ritkafém ek m eny- 
nyiségével és kinyerhetőségével foglalkozom, 
összefoglalva az eddigi m unkák főbb eredm é
nyeit és kiegészítve néhány újabb megállapí
tással.

Különböző szerzők vizsgálata alapján a hazai 
bauxitfajták  átlagos ritkafém -tartalm át az 1. 
táblázatban állítottam  össze. Az a m integy 10 
ritkaelem, melyre jelenlegi ism ereteink szorít
koznak, a bauxitban század- és ezred-százalék 
mennyiségben fordul elő.

1. táblázat
Magyar bauxit átlagos ritkaelem tartalm a.

Elem jele Átlagos
koncentráció %

Timföld
előállításkor
vörösiszapba 

távozik %
Irodalom

Be 5 —13 . IO-'1 ? [1] [10]
Ti 1,3— 1,9 100 [1] [6]
V 4,9— 7,3 . 10—2 61—75 [1] [2] [5]
Ga 3,6— 4,3 . 10—! 30 Ш [9]
Zr 3.4— 5 ,4 .1 0 -2 100 [1] [7] [10]
Nb 3,5— 7,7 . 10—' ? [1]
Mo 1,9— 3,2 . 10—1 50 11] [3]
U 3,2 . 10—1 60 [4]
Th 4,5— 5,0 . 10—1 100 [1] [4]
Se 1,1 . 10—1 100 [4]
RFF 8 —10 . 10—1 100 Í8] [10]

M egjegyzés: Az. elemek átlagos koncentrációjára meg
adott két szám adat az egyes lelőhelyekre érvényes 
átlagos értékek határértékei.

IJjabb vizsgálataink ezekhez az adatokhoz ké
pest legnagyobb eltérést a ritkaföldfém -tarta
lomban m utatnak. A korábbi értékkel szemben 
ma egy nagyságrenddel nagyobb ritkaföldfém 
koncentrációt adhatunk meg: a ritkaföldfém ek 
összege a m agyar bauxitban a földkéreg átlagos 
értékének több, m int hatszorosa, vagyis bauxit- 
jaink átlagosan 1200 ppm ritkaföldfém et ta rta l
maznak.

Az átlagos koncentráción kívül a ritkaelem ek 
ásványos megjelenésére és eloszlási jellegére is 
rendelkezünk adatokkal. Teljesen egybehangzó 
vizsgálatok szerint a m agyar bauxitban a vaná- 
dium és gallium jellegzetesen finomdiszperz 
eloszlásban van jelen. Ezért m inden bauxit-te- 
lepünkben a vanádium  és gallium a m ár ism ert 
határértékek között várható. Ezzel szemben a 
cirkónium és a ritkaföldfém ek önálló ásványo
kat alkotnak. A cirkónium cirkon ásványként 
van jelen a bauxitban. A ritkaföldfém ek pedig

túlnyom órészt 1—20 m ikrom éter nagyságú mo- 
nacit és xenotim  szemcséket képeznek, kisebb 
részben a cirkonásványban izomorf beépülés
ként, illetve másodlagos ásványkiválásként je
lennek meg.

Több bauxitm intában elektronmikroszonda 
segítségével a ritkaföldfém ásványok morfológiai 
m egjelenését visszavert elektronkép alapján 
vizsgáltuk, majd a karakterisztikus röntgensu
gárzás detektálása alapján ezeknek a ritkafém - 
ásványoknak a területi vagy adott vonal men
tén m egfigyelhető elemeloszlását tanulm ányoz
tuk. Ha a képernyőre elem enként különböző 
színszűrckeí teszünk, akkor az additiv színke
verés szabályai szerint egyetlen színes fényké
pen két-hárcm  elem együttes jelenlétét de
m onstrálhatjuk. Ezzel a módszerrel m utattuk 
ki, hegy a cirkon ásványszemcsékben az ittrium  
izomorf beépülésként fordul elő. Az egyes szem
csék egyedi ritkaföldfém  elemeinek egymáshoz 
viszonyított arányát vizsgálva megállapítottuk, 
hogy a m onacitban a ritkaföldfém -gyakoriság 
a Ce ->- Nd -*■ P r -> Eu Gd Sm csökkenő 
koncentrációjú sorrendjét követi. A ritkaföld- 
fám tartalm ú törmelékes ásván у szemcsék és 
impregnációk eloszlásáról ma még nincs pontos 
képünk. Minthogy a különféle bauxitm inták 
ritkaföldfém -tartalm a meglehetősen széles ha
tárok között változik, lehetséges, hogy egyes 
helyeken ezek az ásványok jelentős „torlatsze- 
rű ” feldúsulást m utatnak [11].

A ritkafém ek ásványos megjelenésének és el
oszlási jellegének vizsgálata után tekintsük át 
röviden a kinyerésükkel szerzett eddigi tapasz
talatokat és vizsgáljuk meg, hogy milyen továb
bi lehetőség kínálkozik előállításukra. A bauxit
ban előforduló ritkafém  nyomelemeket a Bayer 
rendszerű timföld-előállítási folyam atban tanú
sított m agatartásuk szerint három csoportba 
oszthatjuk (1. táblázat):

—1 ritkafém ek, melyek a feltárás körülm é
nyei között változatlanok m aradnak (Zr, 
Th, Sc, RFF);

— ritkafémek, melyek a feltáró lúggal reak
cióba lépnek, a reakció végterméke azon
ban a rendszerben oldhatatlan vegyület 
(pl. Ti);

— ritkafém ek, melyek feloldódva bekerülnek 
a lúgkörfolyam atba, állandósult m ennyi
ségüket azonban a hőmérséklet, a nyomás, 
az oldószer és oldott anyagok együttes 
koncentrációja szabja meg.

Az első két csoportba sorolt elemek teljes 
m ennyiségükben a timföldelőállítás meddőanya
gaként szereplő vörösiszapba kerülnek, ezért 
kinyerésük közvetlenül a vörösiszapból vagy 
közvetve a vörösiszap feldolgozása során old-
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ható meg. A harm adik csoport elemei a Bayer- 
folyam atban hozzáférhetővé válnak, a körfolya
matból a legalkalmasabb helyen beiktato tt se
gédműveletek révén elvben kinyerhetők. Ezek 
az elemek a V, Ga, Mo, U és kémiai tu la jdon
ságai alapján feltehetően a nióbum.

A vanádium  és gallium üzemi előállítása ha
zánkban 1951., ill. 1958-ban vette kezdetét. Az 
üzemek berendezésén a jelenlegi m agyar tim 
földtermelés m ellett 1000" t feletti vanádium - 
mennyiség halad át évenként, ennek azonban 
csak kb. tizedrészét nyerjük  ki. — Évenként 
feldolgozott beuxitjaink 50 tonna galliumot ta r
talmaznak, a kinyerés ennek a m ennyiségnek 
csupán néhány százaléka. Igaz, hogy ez a lát
szólag szerény mennyiség a világtermelés 10 
százalékát jelenti. Figyelembe véve azonban a 
gallium nak a korszerű iparban (híradás és szá
mítástechnika) betöltött egyre növekvő szere
pét, az előállító kapacitás további növelése 
nemcsak lehetőségként, hanem  reális kívánság
ként vethető fel. Az eljárás gazdaságosságához 
csak annyit: a világtermelés több, m int 90 szá
zaléka hasonló gallium tartalm ú bauxitok fel
dolgozásából származik. — Közel azonos lehető
ség áll előttünk a vanádium  term elésének fel
futtatására. Nincs még megoldva a bauxitfel- 
táráskor a vanádium  nagyobb m érvű beoldá- 
sának problémája, sőt a rendszerbe bekerülő 
növelt kalcium tartalom  hatása hátrányos a ki
nyerésre. Jelenlegi vanádium term elésünk úgy 
aránylik a világtermeléshez, m int amilyen he
lyet alim ínium iparunk faglal el a világ elsőd
leges alum ínium termelésében. Vegyük azonban 
figyelembe, hogy a világon előállított vanádium 
zömét nem nagyobb koncentrációjú érc, ill. kon- 
centrátpm  feldolgozása révén állítják elő, m int 
ami a tim földiparban rendelkezésünkre áll (2. 
táblázat). A vanádium érc bányászati, dúsítási 
költségének nagy része nem m erül fel az alum íni
umiparban, ezért indokolt, hogy a világtermelés
ben elfoglalt helyzetünk vanádium —alum ínium  
arányát a jövőben m egjavítsuk.

2. táblázat
R itka fém ek tájékoztató ára különböző term ékekben.

1970. N. Y.

M ennyi
sége

Átlagos ár $ kg elem

Elem
/ je le

(ércben 
v.) kon
cen trá
tum ban

(Ércben 
v.) kon
cen trá
tum ban

Előállí
tott

oxidban

Szín
fém

alakban

Be 4 'лЛ 150
Ti 36 0,1 1 3*
V (0,1—0,3) (1,2) 7 100
Zr 48 0,16 4,5 14*
Mo 57 3,8 4,2 9*
Nb 0,1—0,3) 3,6 — 49
U (0,1—0,2) 14,5** — —
Th

Ritka-
4 — 26 33

föld
fém

-^50 0,4—1,5 ^ 2 10

Megjegyzés: ( ) ércre vonatkozó adat 
* szivacs

** kém iai koncentrátum

Általánosságban elmondható, hogy a tim föld
term elés folyamán beoldódó ritkafém ek kinye
résére mindaddig célszerű törekednünk, amíg a 
timföld és a ritkafém -előállítás együttes para
m éterei az optimális gazdaságosságot m utatják.

Vegyük szemügyre 'azoknak az elem eknek a 
kinyerhetőségét, m elyek teljes mennyiségükben 
a vörösiszapba kerülnek. Természetesen egy 
term ék gazdaságos előállíthatósága csak — több 
tényező együttes hatását figyelembe vevő — 
részletes számítás alapján dönthető el, gazdasá
gossági becslést azonban egy ritkafém re a kü- 
lömböző gyártásközi term ékek világpiaci á r
elemzése alapján — bárm ikor könnyen elvé
gezhetünk. A 2. táblázat $/kg egységben né
hány ritkafém  árát adja meg, különböző gyár
tásközi term ékében. A ritkafém  ércben vagy 
koncentrátum ban megjelenő átlagára magában 
foglalja a bányászati és ásványelőkészítési m ű
veletek költségeit, ezért m ellékterm ékként ilyen 
költséggel hasonló fém tartalm ú term ékének 
előállítása’ gazdaságos. A ritkafém  oxidjában és 
koncentrátum ában megjelenő átlagára közötti 
különbség a kém iai-m etallurgiai folyam at le- 
játszatásának költségtényezőjét re jti magában. 
Végül az oxid és színfém ár közötti különbség 
a szinítés költségeit tükrözi. Vörösiszapból tehát 
olyan m ódszerrel tudunk gazdaságosan titán t 
vagy cirkóniumot kinyerni, ha a kinyerésnek a 
ritkafém  1 kg tömegére szám ított költsége Ti 
esetén 10, ill. Zr esetén 16 cent alatt marad. A 
„kinyerés” a la tt pedig annak a term éknek az 
előállítását értjük, melyből 0,9 ill. 4,3 $ költség
gel technikailag tiszta oxid állítható elő.

A ritkaföldfém ek vörösiszapból történő ki- 
nyerhetőségének megítélésekor kiindulhatunk 
abból az adatból, hogy a világpiacon 50% ritka- 
földfémet tartalm azó koncentrátum ban a ritka- 
földfémek egységnyi tömegének érétke 0,4—1,5 
$ határok között mozog. K inyerésére szóba jö
hetnek tehát m indazok az eljárások, m elyekkel 
a ritkaföldfém -kinyerést 1 $ körüli költséggel 
meg lehet oldani. A bauxitok ritkaelem -tartal- 
m ának ism ertetésekor láttuk, hogy a ritkaföld
fém ek nagyrészt m onacit jellegű ásványszemek
ként vannak jelen. Ism eretes az irodalomból, 
hogy monacitos ritkaföldfém -lelőhelyeket az 
USA-ban gazdaságosan m űvelnek minimálisan 
0,03% ritkaföldfém -tartalom  esetén is, vannak 
azonban olyan érckészletek, m elyekben 20— 
25% maximális ritkaföldfém -tartalom  van je
len. A művelhetőségi ha tá rt ebben az esetben 
az érc fizikai és kémiai dúsíthatósága jelentősen 
befolyásolja. B auxitjaink ritkaföldfém -tartalm a 
m egütheti ugyan a minimális ipari koncentrá
ciót, figyelembe kell azonban vennünk, hogy a 
vörösiszap finom szemnagysága nem kedvező 
az ásványelőkészítési m űveletek számára. En
nek ellenére leszögezhetjük, hogy ha egy-egy 
ritkafém  kinyerése szempontjából a vörösiszap 
nem is éri el a gazdaságosan feldolgozható 
nyersanyag kritérium át, az összes ritkafém  
együttes előállítása ma is rentábilis feldolgozás 
rem ényével kecsegtet. Különösen kedvező a 
helyzet, ha a vörösiszap komplex feldolgozható
sága szem pontjából vizsgáljuk a kérdést, vagy 
pedig olyan módszereket alkalmazunk, melyek
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nem a vörösiszap teljes tömegét, hanem  az ér
tékes ritkafém -tartalm át szelektíven mobilizál
ják. Ritkaföldfémek kinyerhetőségére még egy 
lehetőséget célszerű megvizsgálni. M inthogy a 
bauxit a ritkaföldfém eket vagy azok nagy ré
szét nagy törm elékes ásványi szemcsék alakjá
ban tartalm azza, őrlés előtt kímélő m echani
kai feltárás után a ritkaföldfém ek mechanikai 
módszerekkel történő dúsítása adhat gazdaságos 
eredm ényt.

A ritkafém ek mennyiségéről és kinyerhetősé- 
géről felvetett néhány gondolat talán tükrözi 
azt a meggyőződésünket, hogy sem minőségben, 
sem pedig m ennyiségben nem m erítettük még 
ki a bauxitban rejlő ritkafém  vizsgálati és elő
állítási lehetőségeket.

Végül még egy — a bauxitból előállított rit

kafém ről kívánok em lítést tenni. Ez a tiszta 
(vagyis nagytisztaságú) alumínium. Ismeretes, 
hogy hazánkban kialakult gyakorlat szerint r it
kafém nek nevezünk m inden fémet, melynek 
egységára nyers felhasználásra kész form ában 
kilogram m onként a 200 F t (vagyis mintegy 
3—4 $) értéket meghaladja. Az előállított fémek 
ára ugyanis a term észetben való előfordulástól 
a felhasználásig m inden jelentős tényezőt (ter
mészetes gyakoriság és koncentráció, érckészlet, 
term elt fémmennyiség, kereslet, előállítási tech
nológia, minőség stb.) magában foglal, és ezért 
a relatív  ritkaság m értékéül használhatjuk. A 
nagytisztaságú alum ínium  nem nyersanyag
függő, értékét kizárólag az előállítási technoló
gia, ill. ezáltal kapott különleges minőség biz
tosítja (3. táblázat).

3. táblázat
Nehány elem  relatív ritkaságára ható tényezők

Elem
Természetes
gyakoriság

%

Művelhetőségi
határ

%

Készlet 
10° t

Termelés
t/év

Kereslet**
növekedése

% /év

Ár
$/kg

A1 ^ 9 35—50 19 . 103
***

12,5 . 106 5—10 0,6—30
******

V 1,5 . 1 0 -2 '■V/2 10,1 1 ,7 .104 
****

5 10—200*****
Ga 1 ,8 .10-25 (0,005) 0,2—1,2 ********* 15 25—50 300—1600******
RFF
*

1 ,2 .1 0 -2 (0,1) 7 2 ,4 .104 
****

3—4 10—100*******
(6)********

Megjegyzés: * ritkaföldfém ek
2* 1980-ig becsült érték  (elsősorban kap. országok)
3* D kategóriájú tiauxit 
4* kap italista  országok 
5* ferrovanádium  és duktilis fém 
6* technikai és nagytisztaságú
7* egyedi oxidok (>99,9% ); leggyakoribbak 10, köze

pesek 100, ritkák  (pl. Eu) 1000 
8* m ischm etall 
9* bauxitban  és szfaleritben

Hazánkban m ár több, m int 10 éve állítunk 
elő 30—40 $/kg értékű tiszta alumíniumot. P ia
cát a korszerű elektronikai ipar növekvő keres
lete biztosítja. Az elért eredm ények elismerése
ként foghatjuk fel, hogy ez évben a KGST- 
országok nagytisztaságú alum ínium igényének 
kielégítésére vállalkozhatunk, vagyis term elé
sére szakosodunk.

A tiszta alumínium, vanádium , gallium és 
ritkaföldfém ek előállításán kívül még számos 
kisérlet tö rtén t a bauxitból egyéb ritkafém  (Zr, 
Mo, Ti stb.) kinyerésére. Ezek a próbálkozások 
azonban hasznos tapasztalatszerzésen kívül nem 
vezettek gazdaságos megoldáshoz [10]. Az el
m ondott néhány gondolatot, mely elsősorban a 
további feladatok kijelölésére irányul, azzal a 
következtetéssel szeretném  lezárni, hogy a ma
gyar alum ínium ipar kezdettől elsőnek vette ki 
részét a hazai ritkafém kohászat fejlesztéséből, 
és ezzel a hazai nyersanyagforrás komplex ki
használása és az új különleges anyagok előte

rem tése révén nyújto tt hathatós segítséget nép
gazdaságunknak.
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