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ELŐSZÓ 
 

 

A világ vas- és acélmetallurgiai termelésének mennyiségi, minőségi, energetikai és környe-

zetvédelmi kritériumai eredeti forrású, de a korszerű szempontokat fokozottabban figyelembevevő 

gyártási módszerek kidolgozását tették szükségessé. 

A vasszivacsgyártás és az olvadékredukciós nyersvasgyártás alapfilozófiája mentén kidol-

gozott új eljárások az 1970. évtől kezdődően fokozatosan jelentek meg és jelentős mértékben fejlőd-

tek. Így a vasmetallurgia tananyagának 1989-ben megjelent tankönyvében (Farkas Ottó: 

Nyersvasmetallurgia, Tankönyvkiadó, Budapest) már mind a vasszivacsgyártás, mind pedig az ol-

vadékredukciós nyersvasgyártás akkor ismert legfontosabb eljárásai megjelenhettek. 

 Az új technológiai irányok munkálatai – a nagyolvasztói nyersvasgyártás folyamatos korsze-

rűsítésével párhuzamosan – mennyiségükben és minőségükben egyaránt értékesebb gyártási mód-

szerek kidolgozásához vezettek, aminek következtében a témakör önálló tantárgy rangjára emelke-

dett az egyetemi kohómérnökképzésben, külön egyetemi jegyzetbe foglalva az akkori ismeretanyag 

oktatott részét (Farkas Ottó: A vasmetallurgia új eljárásai, Miskolci Egyetem, 2003). 

 Az azóta eltelt évtizedben, mindenekelőtt a gyártott nyersvas és acél minőségének (az elekt-

roacél-gyártás részesedésének), gazdaságosságának növekedésére és a környezetszennyezés (CO2-

emisszió) csökkentésére irányuló törekvés vonzásában, további eljárások születtek, meglévők kor-

szerűsödtek vagy megszűntek és gyarapodott a nagyipari termelésben meggyökeresedett új techno-

lógiák száma. 

 A fejlődéssel együtt haladó tananyag tehát új, korszerű jegyzet megjelentetését igényli. A 

jegyzet, illetve tananyag feltételezi a vasmetallurgia elméleti alapjának ismeretét, mely tudományte-

rület tárgyalása képezi az „A vasmetallurgiai alapjai” című - ugyanezen formában megjelenő – tan-

anyagmodul tartalmát. 

 Az ábrák és a táblázatok idegen nyelvű feliratai csak az elvárható legszűkebb, szakmai an-

gol- vagy németnyelv ismeretét igénylik, de az azokhoz tartozó szövegrészek és a jegyzet végén 

összegyűjtött, legfontosabb idegen nyelvű kifejezések magyar megfelelői, egyébként is biztosítják 

az érthetőséget. A témakör részletesebb tanulmányozását a hivatkozott és megadott szakirodalom-

jegyzék segíti. 

 Hálás köszönetemet fejezem ki Dr. Grega Oszkár nyugalmazott egyetemi docensnek a lelki-

ismeretes opponensi munkájáért és Dr. Harcsik Béla munkatársamnak a jegyzet SCORM rendszerű 

megjelentetésében közreműködő alapos és gondos tevékenységéért. 

 

 

Miskolc, 2012. december 

 

 

 

Prof. Dr. h.c. Farkas Ottó 

professor emeritus 
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1. Az acélmetallurgia termelési rendszere, a vonatkozó fémbetét-

minőségek és azok szükséges mennyiségi arányai, illetve forrásai 

Az acélmetallurgia termelési, technológiai útvonalainak rendszerét az 1. ábra [4] foglalja össze, 

jelezve, hogy az oxigénkonverteres (LD) és elektromos ívfényes kemencés, két acélgyártó eljárás – 

a fémbetét-anyagok gyártásának, ill. forrásának módozatai szerint - további két-két önálló technoló-

giai folyamatot alkot. 

 

 
 

1. ábra A DRI-gyártás helye az elektroacél-gyártás technológiai rendszerében [4] 

 

A világ nyersacéltermelése – esetenkénti ingadozásoktól, vagy megtorpanásoktól eltekintve – 

folyamatosan növekedve, 2011-ben 1,49 Gt-t ért el, 6,8 %-kal meghaladva az előző évi termelést. 

Ehhez 1,65 Gt vasbetétanyagra volt szükség, amelyben a nyersvas 1,108 Gt-val (66,8 %), az acél-

hulladék 0,4728 Gt-val (28,5 %), a vasszivacs pedig 0,078 Gt-val (4,7 %) részesedett. A nyersvas- 

és az acéltermelés, ill. viszonyszámuk időbeni alakulásáról a 2. ábra [1] nyújt tájékoztatást. 

 

 
 

2. ábra A világ nyersvas- és acéltermelése, valamint azok mennyiségi arányai az idő függvé-

nyében [1] 
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A nyersacél világtermelésének technológiai változatok szerinti megoszlásában kisebb ingadozá-

sokkal, az elektroacélgyártás ~33 %-kal, az oxigénes konverteres acélgyártás pedig 67 %-kal szere-

pel (a minimális SM-acélgyártási termelés elhanyagolásával). 

A nyersacéltermelés növekedése, a korábbi eljárások fokozatos térvesztésével párhuzamosan, 

mind az oxigénes konverteres, mind pedig az elektroacélgyártás termelési részesedésének növeke-

désével fejlődött úgy, hogy az elektroacélgyártás részesedésének növekedési üteme kis mértékben 

meghaladta – és valószínűleg a jövőben is meghaladja (egy mindenkori optimális arány kialakulásá-

ig) – az oxigénes koverter-acélgyártásét. Ez az eltérés nyilvánvalóan következménye annak, hogy 

 az elektroacélgyártás fajlagos energiafogyasztása és környezetszennyezése sokkal kisebb, 

mint az „ércelőkészítő-nagyolvasztó-oxigénes konverter” technológiai útvonalé; 

 az ötvözött, minőségi acélok gyártására az LD-konverter csak nagyon korlátozottan, az 

elektroacélgyártás pedig alkalmas, s ennek hasznosítására a jövő igénye egyre fokozódik; 

 a folyamatosan képződő acélhulladék feldolgozása az oxigénkonverteres acélgyártásban 

korlátozott, az elektroacélgyártásban pedig, annak kapacitásáig gyakorlatilag korlátlan; 

 lehetőség van az acélhulladék-hiány pótlására. 

 

Az elektroacélgyártás fémbetétanyaga az acélhulladék, melynek rendelkezésre álló mennyisége, 

minősége és ára egyre kedvezőtlenebb és ezáltal nehezíti a minőségi acélok termelésének − szükség 

szerinti − fejlődését. 

Az oxigénes konverteres (LD) acélgyártásnak pedig a nyersvasgyártás az alapvető 

fémbetétanyaga, melynek nagyolvasztói gyártása igen nagy fajlagos energia-, valamint nehezen 

beszerezhető, drága koksz-, illetve C-fogyasztást igényel, az utóbbiból következően nagymértékű 

CO2-emisszió kíséretében. 

Mindkét alapvető fémbetéthez fűződő minőségi, ellátottsági, beszerzési vagy felhasználási ne-

hézségek enyhítése, vagy megszüntetése érdekében végzett kutatás-fejlesztések eredményeként, 

acélhulladék helyettesítésére alkalmas vasszivacs (DRI) gyártására kidolgozott rendszerek, továbbá 

a kokszot szénnel kiváltó nyersvasgyártó eljárások fejlődtek ki, melyek részben folyamatos tökéle-

tesítés alatt működő, kisebb CO2-emissziót okozó, adott helyeken gazdaságosan termelő üzemekké 

váltak. 

Ezt a két működési területet felölelő, eredményes kutatás-fejlesztési tevékenység alkotja és je-

lenti a vasmetallurgia, nagyolvasztón kívüli fejlődési irányát. 

 

2. A fémbetét-ellátás biztosítására szolgáló vasmetallurgiai rendszerek, 

illetve azok – nagyolvasztón kívüli – fejlődését, vagy új eljárások ki-

dolgozását jelentő technológiai törekvések alapvető irányai 

A vasmetallurgia – nagyolvasztón kívüli – fejlődési irányainak fogalomkörébe tehát azok a vas-

előállító módszerek tartoznak, melyek a vasércek feldolgozásának – a hagyományos és napjainkban 

is uralkodó nagyolvasztói technológiája mellett – új metallurgiai lehetőségeit és eljárástechnikai 

alternatíváit jelenthetik a fejlesztő, korszerűsítő törekvés számára, megfelelő energetikai körülmé-

nyek között. 

Ezek az eljárások – célkitűzéseik és technológiai folyamataik szerint – az alábbi két csoportba 

sorolhatók, az 1.ábrán látható rendszerezés szerint: 

 A vasércek redukciója szilárd halmazállapotban gázzal vagy szénnel, nagy fémesítési fokú 

(> 94 %) , ún. vasszivacs (DRI) előállítására mindenekelőtt az elektroacélgyártás, részben az 

LD-acélgyártás acélhulladékot pótló, fémbetét-szükségletének kielégítésére, esetenként pe-

dig a nagyolvasztói elegykihozatal növelésére; 

 A nagyolvasztói nyersvasminőséggel azonos folyékony nyersvas gyártása – a nagyon kör-

nyezetszennyező technológiai folyamatban előállítható – koksz és nagyolvasztói technológia 
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helyett szén felhasználásával, olvadékredukció révén, esetenként a vasércagglomerálás 

szükségességének elkerülésével. 

 

Mindkét csoport számos, a fejlettség különböző szintjén lévő – részben a vasérc 

granulometriai jellemzői, részben a termék halmazállapota, valamint a redukálószer mineműsé-

ge alapján sorolt – eljárást foglal magában, az ipari termelés, a kísérleti üzem, a laboratóriumi 

kísérlet vagy az elméleti kutatás stádiumában. Az első, vagyis a vasszivacsgyártás (DRI-

gyártás) eljárásai közül már több emelkedett a folyamatosan működő ipari termelés rangjára, 

míg az olvadékredukciós nyersvasgyártó eljárásokból még csak kettő bizonyította be ipari szintű 

folyamatos termelőképességét. 

 Jelen szakmai tananyag a megjelölt csoportokhoz tartozó eljárásokat rendszerezi, tárgyalja 

azok konkrét elméleti alapjait és a jelentőségükkel arányos részletezésben ismerteti (vagy mel-

lőzi) technológiai, metallurgiai, ill. energetikai folyamataikat és elért eredményeiket, valamint 

fejlesztési lehetőségeiket. 

 A működő gyártási rendszerek technikai-technológiai színvonala megfelel a tudomány, il-

letve a szakma korszerű követelményeinek, több esetben nagyszerű, metallurgiai ötleteket jut-

tatnak érvényre, de működésük gazdaságossága általában az olcsón beszerezhető energiaforrás-

ok (pl. földgáz) földrajzi helyeihez kötött, vagy a véggáz (exportgáz) hasznosíthatóságától függ. 

A betétanyagok (érc, szén) minőségére érzékenyek, de a CO2-emisszió tekintetében viszonylag 

kedvezőek. Az egyes eljárások rohamos fejlődése, illetőleg új módszerek gyakori megjelenése, 

egyre kedvezőbb eredmények lehetőségeit hordozza magában. 

 

3. A vasszivacs, azaz DRI-termékek gyártásának jelentősége, helyzete, 

mennyiségi arányai és részesedésének alakulása az elektroacélgyártás 

fémbetétjében 

3.1. A vasszivacs és szükségessége 

 Az elektroacélok jelentős része csak nagyon tiszta, meghatározott mentes és kedvező fizikai, 

ill. morfológiai tulajdonságokkal rendelkező acélhulladékokból gyártható a szükséges minőség-

ben és gazdaságosan. Az ilyen minőségű hulladék azonban már nem minden esetben és helyen 

biztosítható megfelelő áron és mennyiségben, ill. folyamatosan, s az elektroacélgyártás folya-

mata sem a 100 %-os acélhulladék felhasználásakor mutatja a legkedvezőbb gyártási paraméte-

reket. Mindebből következik, hogy szükség van olyan vaskohászati produktumra, mely – a 

nyersvashoz képest – kis C-tartalmú, minimális meddőtartalmú, szennyező- és kísérőelemektő 

gyakorlatilag mentes, nagy Fe-tartalmmal és fémesítési fokkal, valamint kedvező fizikai, ill. 

morfológiai tulajdonságokkal rendelkezik. Ez az anyag, a vasércek, pelletek szilárd halmazálla-

potban végbement redukciója eredményeként képződött vasszivacs, illetve DRI-termék (Direct 

Reduced Iron), ami alkalmas az acélhulladék meghatározott mértékű helyettesítésére. 

3.2. A vasszivacs részesedése az acélgyártás fémbetétjében és termelésének mennyi-

ségi növekedése 

A vasszivacsgyártás az 1970-es évek elején vette kezdetét ipari termelési szinten. A világ-

termelés alakulását az időben bemutató 3. ábra [2] tanúsága szerint a termelésfejlődés üteme je-

lentősen növekvő tendenciát mutatva, napjainkban már ~70 Mt/a. Látható, hogy a termelt meny-

nyiség zöme az adott helyen és csak kisrésze kerül felhasználásra távoli földrajzi térségekben. 
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3. ábra A világ vasszivacs (DRI/HBI-) termelése és szállítási módozatai [2] 

 

 A nagyértékű vasszivacs messze legnagyobb hányadát az elektroacélgyártás használja. Az 

elektroacélgyártás ma még túlnyomóan a hosszútermékekhez gyárt acélokat, mely gyártási fo-

lyamatban és termékminőségben, a drágább vasszivacsnak, a kémiai összetétel tisztaságából fa-

kadó előnye az acélhulladékkal szemben, még nem minden esetben jut érvényre. 

 Ha azonban az acélmű minőségi nemes lapos, ill. lemeztermékek gyártásával foglalkozik 

elektromos ívkemence és vékonybramma-öntés technológiai útvonalon, akkor a fémbetétanyag-

beszerzés piaci helyzetét a vasszivacs-felhasználás irányába célszerű módosítani. 

 Az elektroacélgyártás ilyen irányú fejlődése, ill. a miniacélművek számának növekedése, 

minden bizonnyal a vasszivacs-termelés és -felhasználás további növekedésével fog együtt jár-

ni, különösen akkor, ha a DRI-termékek tisztasága, kémiai összetételének állandósága és auto-

matizálható adagolása is a megítélés szempontjait képezi. 

 A világ vasszivacs-termelésének növekedése és a vasszivacs mennyiségi részesedése az 

elektroacélgyártás betétanyagában, nyilvánvalóan összhangot mutat, amint azt a 4. ábra [3] 

szemlélteti. 

 

 
 

4. ábra. A világ DRI-termelése és annak  %-os részesedése az elektroacél-gyártó kemence 

(EAF) betétanyagában [3] 
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Látható, hogy a DRI, a betétanyag ~14 %-át alkotta már 2005-ben. Az 1. táblázat [3] részben 

becsült adatai szerint 2010-ben 16,3 %-os, 2015-ben pedig 17,7 %-os DRI-részesedést jelez előre. 

Ez természetesen feltételezi a DRI-termelés megfelelő arányú növekedését, ami 2006-ban 45,2 Mt, 

2010-ben 64,8 Mt volt és az előrejelzés szerint 2015-ben 82,6 Mt lesz. A termelőüzemen belül fel-

használt DRI-mennyiség többszöröse a nagykereskedelem útján beszerzettnek. 

 

1. táblázat A világ elektroacél-gyártásának fémbetét-mérlege (Mt-ban, kivéve az aláhúzottakat) 

[3] 

 

 

3.3. A DRI-gyártás kemencetípusai 

A DRI-gyártás technológiai folyamata alternatív része az elektroacélgyártás metallurgiai 

rendszerének. Az előzőekben bemutatott 1. ábra [4] szemlélteti, hogy a vasszivacsgyártás tech-

nológiai módszere és útvonala változik, illetve változhat, a felhasznált vasérc granulometriai 

(esetleg még metallurgiai) jellemzőinek függvényében. 

 A darabos, vagy pelletezéssel darabosított vasércek szilárd halmazállapotban lejátszódó re-

dukciója zömében aknás kemencében (shaft furnace), gáz redukáló szerrel, kisebb (gyengébb 

minőségű) hányada pedig forgódobos (rotary kiln) kemencében, szilárd szénnel megy végbe. A 

nem agglomerált, finom szemnagyságú ércek fluidágyas reaktorban gázzal, esetleg (kismértékű 

részesedéssel) forgódobos kemencében, szilárd szénnel redukálódnak, majd brikettálást igé-

nyelnek (HBI). 

  A képződött DRI-termék lehűtött, vagy forró állapotban, illetve forrón brikettált (HBI) for-

mában lesz az elektroacélgyártás, esetleg a nagyolvasztó részleges (hideg) fémbetét-anyaga. 

3.4. DR-eljárások termelési részesedése 

A legfontosabb vasszivacsgyártó eljárások részesedése a világ 2010. évi 70 Mt termelésében 

az 5. sz. ábrán [2] látható. Feltűnik, hogy a gázredukciós eljárások (Midrex, HyL-, Fluid.-elj. ) 

részesedése (75 %) 3-szor akkora, mint a szilárdszén-redukciós eljárásoké (25 %). 
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5. ábra DRI/HBI-termelés változása eljárások szerint [43] 

 

 Igen nagy eltérések mutatkoznak a gázredukcióval működő módszerek üzemeinek termelése 

között. A messze legelterjedtebb, legnagyobb tapasztalatokkal és gyártási gyakorlattal rendelke-

ző Midrex-eljárás adta a világ vasszivacstermelésének 58 %-át (39,9 Mt). Ezt követi sorban a 

Hyl-Energiron –eljárás 14,5 %-kal. A termelési teljesítmény maradék 27,5 %-án a gázredukciós 

módszerek fluidágyas változata 1,8 %-kal (1,1 Mt) és a szilárd szénnel redukáló rendszerek (kö-

zöttük a legelterjedtebb SL/RN-eljárással) összesen 25,7 %-kal (17,6 Mt) osztoznak. 

 A gázredukciós eljárások nagy előnye – elsősorban a termék sokkal nagyobb tisztasága és 

fémesítési foka következtében – várhatóan a jövőben is megmarad, a szilárdszén-redukciós eljá-

rásokkal szemben. Valószínűsíthető, hogy a Hyl-eljárás, továbbfejlesztés alatt lévő változatai 

(Energiron) valamelyest mérsékelni fogják a Midrex-eljárás óriási fölényét. 

 A redukálógázt csaknem kivétel nélkül földgázból állítják elő (elsősorban a nagy földgáz-

előfordulással rendelkező Latin-Amerikában), főleg vízgőzös konverzió, részben CO2-os kon-

verzió, ill. újabban oxigénes parciális oxidáció révén. 

 Kokszkemencegázból történő redukálógáz előállításának, kokszolóművel rendelkező integ-

rált vas- és acélműben van létjogosultsága, felszabadítva a földgázforráshoz tartozó földrajzi kö-

töttséget. 

 A H2-ben gazdag redukálógáz előállítása és felhasználása egyfelől fokozza a redukciósebes-

séget, másrészt a redukció gázterméke (H2O) nem okoz környezetszennyezést, azaz csökkenti a 

CO2-emissziót. 

3.5. A vasszivaccsal szemben támasztott követelmények 

A vasérc, illetőleg a pellet minősége alapvető fontosságú a gyártott vasszivacs minősége és fel-

használhatósága szempontjából. Elsődleges szempont az érc minél kisebb meddőtartalma, azon be-

lül a lehető legkisebb SiO2- és Al2O3-tartalma, a nagy bázikusság következtében megnövekvő sa-

lakmennyiség hatására nagyobb villamos energiafogyasztás és grafitelektróda-fogyasztás, valamint 

az egyébként is nagy falazaterózió elkerülése érdekében. 

A feltételek kielégítése céljából a vasszivacsgyártáshoz az érctermelők speciális 

vasércpelleteket készítenek. A svéd LKAB vállalat példaként az alábbi pelletminőséget ajánlja és 

szállítja: 
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Kémiai jellemzők: 

 

Fe2O3   96,3 %  Fe 67,6 % 

FeO 0,3 %  Mn 0,06 % 

MnO 0,08 %  Cu <0,001 % 

CaO 0,05 %  Cr <0,002 % 

MgO 0,75 %  Ni <0,03 % 

Al2O3 0,19 %  Zn <0,004 % 

SiO2 0,85 %  P 0,025 % 

TiO2 0,14 %  S 0,002 % 

V2O5 0,21 %  F <0,006 % 

P2O5 0,08 %  Cl <0,002 % 

Na2O 0,04 %  nedvesség 1,5 % 

K2O 0,03 %  Fe természetes állapotban: 66,6 % 

Összesen 100 %  

 

Fizikai jellemzők:            Granulometriai összetétel: 

 

Sűrűség 3,7 t/m
3
 >16,0 mm 5 % 

Halmazsűrűség 2,3 t/m
3
 12,5-16 mm 50 % 

Raktározási faktor 0,43 m
3
/t 9-12,5 mm 44 % 

Lejtési szög 32° 5-9 mm 2 % 

Nyomószilárdság (ISO 4700) 270 daN <5mm 1 % 

Tumbler szilárdságvizsg.  >6,3 mm, 94 %   

(ISO3271) <0,5 mm, 4 %   

 

 Ezek a vasércpelletek előzetes feltárást, majd dúsítást követően készülnek és megfelelnek az 

alábbi követelményeknek: 

 (SiO2 + Al2O3)/Fe<0,05;  Fe>65 %;  P<0,05 % 

A termelésnövekedés, ill. a fajlagos redukálógáz-csökkentés, valamint az üzemviteli biztonság 

érdekében egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a – redukciós hőmérséklet növelését megen-

gedő – kisebb tapadóképességű felülettel rendelkező pelleteknek. 

Valamennyi vasszivacsgyártó eljárás szilárd állapotban végrehajtott redukció, így a termék tar-

talmazza a vasérc, - szilárd szénnel végrehajtott redukció esetén még a szén – meddőtartalmát is. A 

termelt vasszivacs felhasználhatósága szempontjából ezért mind a vasérc, mind pedig a szén minő-

sége alapvető szempont. 

A vasszivacs minőségének és felhasználhatóságának megítélésében – a kémiai összetétel és 

azon belül a fémesítés mértéke mellett – azok fizikai tulajdonságai (szemnagyság, szilárdság, sűrű-

ség) is mérvadók. 

3.6. A vasszivacs helye a vas- és acélmetallurgia Fe-C és Fe-O rendszerében 

A vasércből folyékony nyersacélt előállító két lehetséges technológiai útvonalat, a 6. ábrán [5] 

látható, ismert Fe-O és Fe-C-rendszer foglalja magában. A vasszivacsgyártás-elektroacélgyártás 

folyamatában a darabos vasérc, vagy pellet, kb. 1000 °C-os hőmérsékleten redukálódik szilárd, kb. 

2 % C-t tartalmazó vasszivaccsá (DRI, Direct Reduction Iron). A hideg, illetve a korszerű eljárá-

sokban már forrón (~700 °C), közvetlenül szállított vasszivacs, az ~1600 °C-ot meghaladó hőmér-

sékletű, acélgyártó elektromos ívfényes kemencébe kerül, acélhulladékot kiváltó szerepben. 
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6. ábra A vasérctől az acélig vezető útvonalak [5] 

 

A termelt vasszivacs (DRI) – az elegykihozatal növelése céljából – a nagyolvasztóba is adagol-

ható (11.1. számú fejezet), a 7. ábrán [5] jelzett technológiai útvonal szerint. Erre alkalmasabb a 

forrón brikettált, majd hűtött vasszivacs (HBI, Hot Briquetting Iron), a tömörebb szerkezetéből kö-

vetkező, nagyobb szilárdsága és reoxidációra kisebb hajlama révén. 

 

 
 

7. ábra A vasérctől az acélig vezető útvonal DRI nagyolvasztói felhasználásakor [5] 
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4. A vasszivacsgyártó rendszerek csoportosítása a C-mérlegek alapján 

4.1. Földgázbázisú DR-mű C-mérlege 

A vasszivacs (Direct Reducted Iron; DRI) gyártástechnológiai folyamatának energiahordozó 

forgalmát általánosságban a C-mérleg képezi. Földgázbázisú DR (direkt redukciós) művet véve 

alapul, s átlagosan 9,7 GJ/t DRI-termék fajlagos energiafogyasztását feltételezve, a 8. ábrán [6] lát-

ható C-mérleg kialakulása valószínűsíthető. Tipikus kémiai összetételű földgáz és hematit-vasérc 

esetén, a rendszerbe vezetett 140 kg C/t DRI, - a technológiai folyamat jellemzőinek függvényében 

– 20-35 kg/t mennyiségben közvetlenül a DRI-előállítására és annak C-tartalmára használódik el, 

105-120 kg/t DRI pedig CO2 formában emittál. 

 

 
 

8. ábra A DR-mű C-mérlege, amikor a redukálógáz bázisa földgáz (NG) [6] 

4.2. Egyéb DR-technológiák C-mérlege 

A technológiai folyamatot is érzékeltető, részletesebb C-mérleget mutat a 9. ábra [6]. Ennek 

alapján megállapítható, hogy a bevezetett földgázból származó energiahordozók, illetve redukáló 

alkotók (CO, H2) messze túlnyomó hányadát a gyártási folyamat használja fel, s csak negligálható 

mennyiség szolgál (esetlegesen) a redukálógázt előállító reformer fűtésére, az arra hivatott vízmen-

tesített véggáz (tail gas) kiegészítéseként. Ezzel szemben igen jelentős mennyiségben C (86 %) tá-

vozik CO2 formában a reformer fűtése során képződő és távozó füstgázzal (fine gas). A hiányzó 14 

%-nyi C-mennyiséget a termelt DRI tartalmazza Fe3C alakban. 
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9. ábra Egyéb DR-technológiák C-mérlege [6] 

 

A 9.ábrán bemutatott technológiai rendszer tehát a redukciós folyamatokat képviselő kemencén 

(itt reduction system) kívül telepített (extern) gázreformáló berendezéssel rendelkezik, CO2-

leválasztás nélkül (non-selective CO2-emissio). 

4.3. Energiron HyL DR-eljárás C-mérlege 

Amennyiben a DRI-t gyártó rendszer, a redukciós körfolyamat integrált részeként CO2-

leválasztó berendezést működtet, Energiron DR-eljárás elnevezéssel működve mutat jelentős elté-

rést a szokványos DR-üzemekhez képest. Az eljárás szelektív elkülönítést folytat a vas-oxid-

redukciós folyamatok során képződő H2O-re, illetve CO2-ra vonatkozóan a torokgáz tisztítása, ille-

tőleg a CO2 leválasztása révén. Ez a szelektív leválasztás nyújt lehetőséget arra, hogy a maradó H2 

és CO a gázárammal visszatérjen a redukáló kemencébe, s így csökkentse a földgázfelhasználás 

szükséges mértékét a redukálógáz-képzésben. 

Az Energiron DR-eljárásra vonatkozó C-mérlegről a 10. ábra [6] nyújt tájékoztatást. Látható 

hogy – az előbb vázolt okok következtében - a redukálógázt hevítő berendezésből a teljes C-

bevételnek itt csak 30 %-a távozik CO2-ban a füstgázzal, 45 %-a pedig a kémiai adszorpció mód-

szerével leválasztott CO2-ban hagyja el a rendszert. A mérlegben még hiányzó 25 %-nyi C-

mennyiséget, a 3,5 % C-tartalmú DRI-termék hordozza Fe3C formában. 
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10. ábra Az Energiron DR-eljárás C-mérlege [6] 

 

Hozzávetőleges számítás szerint [6], a földgázzal működő Energiron DR-eljárás minden tonna 

DRI-termékre 250 kg CO2-ot (azaz 70 kg karbont) szelektíven leválaszt. 

A redukáló kemencében (azaz nem gázreformáló berendezésben) lejátszódó úgynevezett „in-

situ” redukáló gázt generáló folyamatban, a bevezetett gázkeverék (CO2- és H2O-mentesített ter-

mékgáz + 70 % földgáz) felhevítéséhez – a víztelenített véggáz (tail gas) meghatározott mennyisége 

mellett – a bevezetett földgáz 30 %-ára is szükség van. 

 

A C-mérlegek szerint bemutatott folyamatok üzemi vonatkozásait a következő fejezetek tárgyal-

ják. 

5. A redukáló gázok előállításának kémiai és technológiai folyamatai 

 

A gázredukción alapuló vasszivacsgyártó eljárások redukálógázait – csaknem kivétel nélkül - 

földgáznak vízgőzzel, oxigénnel vagy széndioxiddal végzett konverziója útján állítják elő. 

5.1. Földgázkonverzió vízgőzzel 

A vízgőzös földgázkonverziónak a metán homológ sorra vonatkozó általános, bruttó reakció-

egyenlete a következő: 

 CnH2n+2 + nH2O = nCO + (2n+1)H2 

Ugyanezen folyamatot bármely szénhidrogénre érvényesen a 

 22mn H 
2

m
n  nCO  OnH  HC   

bruttó reakcióegyenlet írja le. 

A metán homológ sor vízgőzös konverziójának bruttó reakcióegyenletei és a kapcsolódó ental-

piaváltozások az alábbiak (298 K): 
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CH4 + H2O = CO + 3H2    H° = +205,8 kJ/mol CH4 

C2H6 + 2H2O = 2CO + 5H2    H° = +358,8 kJ/mol C2H6 

C3H8 + 3H2O = 3CO + 7H2    H° = +499,8 kJ/mol C3H8 

C4H10 + 4H2O = 4CO + 9H2    H° = +655,2 kJ/mol C4H10 

C5H12 + 5H2O = 5CO + 11H2   H° = +810,6 kJ/mol C5H12 

C6H14 + 6H2O = 6CO + 13H2   H° = +957,6 kJ/mol C6H14 

Az egyes reakciók révén megjelenő CO- és H2-mennyiségek %-os részesedéséről, valamint a 

gázhozamról a 2.számú táblázat nyújt tájékoztatást. Megállapítható, hogy a földgáz nagyobb 

szénatomszámú paraffin szénhidrogén-tartalmának növekedésével, a képződött redukálógáz H2/CO 

mennyiségi hányadosa csökken. 

 

2. táblázat A különböző földgázkonvertáló eljárásban keletkező gáztermékek főbb elméleti 

jellemzői, a földgáz szénhidrogén-alkotói szerint 

 

Földgázalkotók CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C26H14 

Termékgázjellemzők       

Vízgőzös konv. 

 

Gázhozam 

CO % 

H2 % 

m
3
/m

3
 fg 

25,0 

75,0 

4 

28,0 

71,5 

7 

30,0 

70,0 

10 

30,8 

69,2 

13 

31,2 

68,8 

16 

31,6 

68,4 

19 

Oxigénes konv. 

 

Gázhozam 

CO % 

H2 % 

m
3
/m

3
 fg 

33,3 

66,7 

3 

40,1 

60,0 

5 

42,9 

57,1 

7 

44,4 

55,6 

9 

45,4 

54,6 

11 

46,2 

53,8 

13 

Széndioxidos konv. 

 

Gázhozam 

CO % 

H2 % 

m
3
/m

3
 fg 

50,0 

50,0 

4 

57,1 

42,9 

7 

60,0 

40,0 

10 

61,5 

38,5 

13 

62,5 

37,5 

16 

63,2 

36,8 
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Az elméleti gázösszetétel a gyakorlatban módosul, minthogy egyrészt a konverzióhoz használt 

jelentős vízgőzfelesleg hatására a termékgáz CO2- és H2-tartalmát növelő, ill. CO-tartalmát csök-

kentő 

 

    CO + H2O = CO2 + H2 

reakció is megjelenik, másrészt a konverzió nem teljesen tökéletes volta következtében bontatlan 

CH4 marad, ill. a nagyobb molekulatömegű szénhidrogének részleges bomlása révén képződik a 

gázkeverékben (3. táblázat). 

 

3. táblázat Az üzemi gyakorlat földgázkonverziós módszerei és a kapott átlagos redukálógáz-

összetételek 

 

Konverzió-reagens H2,  % CO,  % CO2,  % H2O,  

% 

CH4,  % N2,  % 

H2O 75 14 8 - 1 2 

H2O + CO2 57 37 2 - 1 3 

H2O + (oxidáció+vízgázreakc.) 94,37 3,39 0,05 1,47 0,71 0,01 
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5.2. Földgázkonverzió oxigénnel 

A földgáz oxigénes konverziójának, a metán homológ sor tagjaira érvényes általános bruttó re-

akcióját a 

   2222nn H 1)(n  nCO  O
2

n
 HC   

bármely szénhidrogénre vonatkoztatva pedig a 

 

   22mn H 
2

m
  nCO  O

2

n
  HC   

egyenlet írja le. 

 Az egyes konkrét reakciófolyamatok és azok entalpiaváltozásai 298 K-on a következők: 

 

CH4 + 0,5 O2  = CO   + 2H2    H = -35,7 kJ/mol CH4 

C2H6 +   O2  = 2CO + 3H2    H = -136,9 kJ/mol C2H6 

C3H8 + 1,5 O2 = 3CO + 4H2    H = -228,5 kJ/mol C3H8 

C4H10 + 2 O2  = 4CO + 5H2    H = -318,4 kJ/mol C4H10 

C5H12 + 2,5O2  = 5CO + 6H2    H = -407,4 kJ /mol C5H12 

C6H14 + 3 O2  = 6CO + 7H2    H = -497,7 kJ/mol C6H14 

 

A paraffin szénhidrogének egyes tagjaiból, az oxigénes konverzióval keletkezett gázösszetételt 

és gázhozamot szintén a 2.számú táblázat (5.1. fejezet) adja meg, melyből látható, hogy a várható 

H2/CO gázmennyiség-hányados annál kisebb, minél több, nagyobb szénatomszámú szénhidrogént 

tartalmaz a földgáz. 

A megadott gázösszetétel elméleti, a gyakorlatban kisebb-nagyobb eltérések jelennek meg. En-

nek oka 

 a metán kis részének nagyobb fokú oxidációja, s annak CO2-, esetleg H2O-terméke; 

 a nem pontosan beállított reakcióhőmérséklet; 

 az esetleges koromképződés. 

A konverziós folyamat gyengén hőtermelő, aminek mértéke a nagy szénatomszámú szénhidro-

génekben gazdagabb földgázok esetében növekszik. Minthogy a földgáz zömében CH4-t tartalmaz, 

így a fejlődő konverziós hő legfeljebb arra elegendő, hogy a folyamat fenntartásához szükséges 

hőmérsékletet biztosítsa, s a hőveszteségeket részben pótolja. 

5.3. Földgázkonverzió széndioxiddal 

A földgáz, metán homológ sorának széndioxidos konverziója általánosan a következő bruttó fo-

lyamattal írható le: 

    CnH2n+2 + nCO2 = 2nCO + (n+1)H2 

Az egyenlet bármely szénhidrogénre vonatkozóan az alábbi alakra módosul: 

    22mn H 
2

m
  2nCO  nCO  HC   

A földgáz CO2-os konverziójának nyilvánvalóan alapvető és így kiemelten legfontosabb folya-

mata a 
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  CH4 + CO2 = 2CO + 2H2    H°298= +247,6 J/mol CH4 

reakció, melynek eredményeként, elméletileg 50 % CO-ot és 50 % H2-t tartalmazó redukálógáz 

keletkezik, az eredeti földgáztérfogat négyszeresének megfelelő mennyiségben. A metánsor többi, 

nagyobb szénatomszámú paraffin szénhidrogén-tartalma – hasonlóan a vízgőzös és 

oxigéneskonverzióhoz – egyre kisebb H2/CO hányadosú redukálógázt eredményez, egyre nagyobb 

hőfogyasztás kíséretében és növekvő gázhozam mellett, amint arról a 2. számú táblázat (5.1 fejezet) 

adatai tanúskodnak. 

A szénmonoxidos földgázkonverziónak – a vízgőzöshöz és oxigéneshez viszonyítva – ez a vál-

tozata hőenergetikailag kedvezőtlenebb, így az endoterm folyamat hőigényének biztosítására szük-

ség van. 

 

* 

 

 A vasszivacsgyártáshoz szükséges redukálógáz előállítását szolgáló földgázkonverziós eljá-

rások közül, mind a termékgáz redukálóképessége (2. táblázat 5.1. fejezet), mind pedig a környe-

zetvédelmi szempontok alapján a vízgőzös konverzió a legkedvezőbb. 

A konverzió megfelelő sebessége és az ahhoz egyébként szükséges nagy hőmérséklet (900-1000 

°C) elkerülése érdekében katalizátorokat használnak a folyamatban. A katalizátor általában olyan 

kompozit, mely max. 40 % Ni-t tartalmaz kerámiamátrixba helyezve. Így a konverzió optimális 

üzemi hőmérséklete 700-800 °C. 

A katalizátor élettartamára legnagyobb káros hatást a gáz S-tartalma gyakorolja akkor, ha az 

meghaladja a 2-3 mg/m
3
 mennyiséget. A megengedett határérték általában 10 mg S/m

3
 gáz. Ettől 

nagyobb S-tartalom esetén célszerű a földgázt (vagy a konverzióhoz visszavezetett 

vasszivacsgyártási használt reaktorgázt) előzetesen kénteleníteni. 

Az üzemi gyakorlat redukálógáz-összetételeit a 3. táblázat foglalja össze (5.1. fejezet). 

5.4. Földgázkonverzió H2-előállítás céljából 

Hidrogénben gazdag, ill. gyakorlatilag csak hidrogénből álló redukálógáz használata a 

vasszivacsgyártáshoz és a termék felhasználása az elektroacélgyártásban új lehetőséget kínál az 

acélgyártás fajlagos CO2-emissziójának csökkentésében. 

A 11. ábra [7] példaként mutatja a H2-előállítás korszerű technológiai folyamatát földgázkon-

verzió révén. 
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11. ábra Hidrogént előállító reformáló eljárás [7] 

 

Mielőtt a földgázt a konvertáló (itt reformáló) folyamathoz vezetik, előzetesen kéntelenítik (350 

°C, ZnO), majd vízgőzzel keverik és 600 °C-ra hevítik. A konvertálóba (reformálóba) jutó keverék 

szénhidrogén- és H2O-tartalma között, a 830 °C-ra hevített katalizátorcsövekben a konverzió első 

lépéseként 
     

CmHn + mH2O = mCO + (m+n/2)H2 

metánra vonatkoztatva 

  CH4 + H2O = CO + 3H2    H°298= +9202 kJ/m
3
 CH4 

reakció eredményeként, elméletileg 25 % CO- és 75 % H2-tartalmú redukálógáz képződik. A fo-

lyamat endoterm, és eddig megegyezik a földgáz vízgőzös konverziójával (5.1. fejezet). 

A 830 °C-os katalizátorcsöveket elhagyó termékgázt gőzfejlesztőbe vezetik, ahol az 300 °C-ra 

lehűl, majd – mint nedves gáz – a gázátalakítóhoz jut, ahol a gáz CO- és H2O-tartalma között leját-

szódó 

  CO + H2O = CO2 + H2    H°298= -1838 kJ/m
3
 CO 

vízgázreakció eredményeként a termékgáz CO-tartalma – a könnyű eltávolíthatóság végett – CO2-

dá alakul. Ez a reakció exoterm. A gázzal távozó szenzibilis hő a gőzkazán tápvizét előmelegíti. 

A gázáram következő állomása a kondenzátor, ahol a gázból a maradék H2O-tartalmat kon-

denzvíz formájában eltávolítják. Ezt követően az áramló gáz egy nyomásos adszorpció-

berendezésbe kerül, ahol abból a H2-t elkülönítik. Az így előállított hidrogén 99,9 % tisztaságú, 

előállításának hatásfoka pedig 95 %. 

A maradékgáz a kivont CO2 mellett CH4-t, CO-ot, és H2-t is tartalmaz. Kémiai energiáját a gáz-

konvertáló (itt reformáló) berendezés fűtésére, tüzelőanyagként hasznosítják. A gázkonvertáló rend-

szer teljes hatásfoka (a termékgáz energiatartalmának és a felhasznált gázenergiának hányadosa 

szorozva 100-zal) – földgázra vonatkoztatva – 76 %. 

A CO2 elkülönítése – egyszerűbb üzemi megoldásban – mosással történik, amikor is a maradék 

CO és CH4, a H2 mellett marad. Ilyen redukálógáz kémiai összetétele pl. a következő: H2=94,37 %, 

CO=3,39 %. CO2=0,05 %, CH4=0,71 %, H2O=1,47 %, N2=0,01 %. A Fior- és Circored-eljárások 

ilyen redukálógázt használnak. 
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6. A vas-oxidok gázredukciós folyamatainak alapját képező Fe-O-C- és 

Fe-O-H-rendszerek egyensúlyi, valamint termodinamikai viszonyai és 

azok összehasonlítása 

6.1. Gázzal lejátszódó redukciós folyamatok jellemzői 

A vasszivacsgyártás redukálógázának redukáló komponense CO + H2, ezért a vas-oxidok re-

dukciós folyamatainak legfontosabb jellemzőit, a Fe-O-C- és a Fe-O-H-rendszer egyensúlyi görbéit 

együtt szerepeltető 12. számú ábra [8] szem előtt tartásával célszerű meghatározni. (A Fe2O3  

Fe3O4 redukció egyensúlyi görbéje gyakorlatilag egybe esik a vízszintes tengellyel). 

 

 
 

12. ábra A Fe-O-C- és a Fe-O-H-rendszer közös ábrázolása [8] 

 

A gázzal lejátszódó vas-oxid-redukciós folyamatok a következők: 

3Fe2O3  + CO/H2 = 2Fe3O4 + CO2/H2O  H°rCO = (-); H°rH2 = (+) 

Fe3O4    + CO/H2 = 3FeO   + CO2/H2O  H°rCO = (+); H°rH2 = (+) 

FeO      + CO/H2 =     Fe      + CO2/H2O  H°rCO = (-); H°rH2 = (+) 

vagyis összevonva: 

Fe2O3 + 3CO/3H2 = 2Fe + 3CO2/3H2O  H°rCO = (-); H°rH2 = (+) 

Fe3O4 + 4CO/4H2 = 3Fe + 4CO2/4H2O  H°rCO = (-); H°rH2 = (+) 

A jelölések mutatják- és az egyensúlyi vonalak lejtéséből, ill. emelkedéséből is következtet-

hető – hogy a CO-os redukció – a Fe3O4  FeO kivételével minden részlépése exoterm (gyengén), 
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míg a H2-es redukció lépései kivétel nélkül endoterm (erősebben) folyamatok. A bruttó folyamat 

entalpiaváltozása 

  CO-os vas-oxid-redukció esetén: H°(1000K) = -42,93 kJ/mol 

  H2-os vas-oxid-redukció esetén: H°(1000K) = +72,82 kJ/mol 

A redukálógáz H2-tartalmának növekedése – a környezetszennyezés nyilvánvaló csökkenése 

(kevesebb CO2 keletkezik) mellett -, nagyobb fajlagos energiafogyasztással jár. 

Az ábra érzékelteti, hogy 815 °C-nál (egyensúlyi görbék metszéspontjai) kisebb hőmérsékleten 

a CO, annál nagyobb hőmérsékleten pedig a H2 a hatékonyabb redukálószer. Bár a 

vasszivacsgyártás redukciós hőmérséklettartománya 815 °C-nál valamivel kisebb hőmérséklettel 

rendelkezik, a H2-nek igen nagy szerepe van a redukciós folyamatban, minthogy a CO-éhoz képest 

 mozgás-, ill. diffúziósebessége négyszerese, 

 viszkozitása fele akkora, 

 molekulájának átmérője 2/3-a, 

s így sokkal kedvezőbb reakciókinetikai adottságai – a CO-redukciós munkáját is segítve (H2O + 

CO = H2 + CO2) – bőségesen kompenzálják termodinamikai hátrányait. 

Az FeO stabilitási területének baloldali végpontja természetesen mindkét esetben 575 °C. Az at-

tól balra eső Fe3O4/Fe egyensúlyi görbék fölött érvényes feltételek mellett elvileg a magnetit köz-

vetlenül is vassá redukálódhat a fenti reakcióegyenletek szerint. Ehhez a H2-es redukció esetén lát-

hatóan sokkal nagyobb H2/H2O hányadosú gázra van szükség, mint amekkora CO/CO2 hányadosú 

gázt a CO-os redukció igényel. (Utóbbi kialakulását a 2CO = CO2 + C folyamat gátolja) 

A folyamatnak azonban kinetikai gátja is van annak csekély valószínűségéből fakadóan, hogy 

egyszerre találkozik négy CO-molekula egy magnetitmolekulával. 

A CO-dal, vagy H2-nel redukált vas-oxidokból tehát csak 575 °C-nál nagyobb hőmérsékleten je-

lenik meg a vas, a termelési igényeket kielégítő teljesítményben. A redukálógázok kémiai kihaszná-

lása – a vasszivacsgyártásban – általában nem haladja meg a 33 %-ot, ami különben egyezik a FeO-

redukcióra, 815 °C-on érvényes elméleti értékkel. 

6.2. Az eljárások gázforgalma és optimalizálásának jelentősége 

A sztöchiometrikus redukálógáz-szükséglet a  

Fe2O3 + 3 CO = 2Fe + 3 CO2 

illetve a  Fe2O3 + 3 H2  = 2Fe + 3 H2O 

reakcióegyenletek alapján 600,3 m
3
 (CO + H2) 1t Fe-ra vonatkoztatva, ami 95 %-os fémesítési fok 

esetén 570,3 m
3
 (CO + H2) –mennyiségre mérséklődik, a redukálógáz 100 %-os kihasználása ese-

tén. Minthogy azonban a gáz kémiai kihasználása nem haladja meg a 33 %-ot, vagyis a reakció-

egyenletekben szereplő 3 mol CO-ból, ill. H2-ből csak 1 mol vesz részt a redukcióban, az egyensú-

lyi reakcióegyenletek az alábbiak szerint írhatók fel: 

 

Fe2O3 + 9 CO = 2Fe + 6 CO + 3 CO2 

illetve a  Fe2O3 + 9 H2  = 2Fe + 6 H2 + 3 H2O 

Az ezek alapján számított redukálógáz-szükséglet – 95 %-os fémesítési fok esetén – 1710,9 m
3
 

(CO + H2) keverék 1 t Fe-re, amiből csak 570,3 m
3
 (CO + H2) hasznosul a redukciós folyamatban, 

1140,6 m
3
 pedig kihasználatlanul távozik a redukáló reaktorból. 

Az eljárás gazdaságossága szempontjából alapvető fontossága van annak, hogy a reaktorból tá-

vozó és még jelentős mennyiségű kémiai energiával (és szenzibilis hővel) rendelkező torokgáz, 

 hőfejlesztésre tüzelőanyagként a gyártási rendszeren belül, 

 a redukálógáz-előállításban visszavezetett redukálóanyagként, 

 szenzibilis hőjének rekuperatív átadójaként 
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tovább, illetve újra hasznosuljon. A különböző célú hasznosíthatóság feltétele a gáz tisztítása, ill. 

CO2 és H2O tartalmának eltávolítása mosással és hűtéssel (vagy azok hasznosítása a földgázkonver-

zió folyamatában). 

Az egyes vasszivacsgyártó eljárások gyártási technológiájának korszerűsége és gazdaságossága a 

gázhasznosítási alternatívák optimális rendszerének kialakításán és működtetésén múlik. 

A gázzal (CO-dal, H2-nel) történő vas-oxid-redukciós folyamat nagy előnye a szilárd C-nal 

végbemenő redukcióval szemben az, hogy 

 a folyamat hőigénye viszonylag csekély, 

 a redukció sokkal kisebb hőmérsékleten játszódik le, 

ugyanakkor hátránya, hogy 

 az egyensúlyi viszonyok nem kedvezőek, aminek következtében a redukálógázok kémiai 

kihasználása nem haladja meg a 30-33 %-ot, 

 a redukálógázt külön konverziós eljárással kell előállítani. 

6.3. Redukáló gázok kinetikai sajátosságai 

A CO és a H2 redukálóképességének összehasonlításakor újabb információhoz jutunk, ha azok 

molekulakinetikai sajátosságait is figyelembe vesszük. Minthogy a gázok molekuláinak közepes 

mozgási sebességét a  

 

M

RT3
v   

 

összefüggés fejezik ki, adott hőmérsékleten annak a gáznak nagyobb a molekulamozgási sebessége, 

amelynek kisebb a moláris tömege. Ennek alapján 

 

74,3
2

28

M

M

v

v

2

2

H

CO

CO

H

  

 

amiből látható, hogy a H2-molekulák mozgási sebessége csaknem négyszer akkora, mint a CO-

molekuláké, vagyis a redukálandó oxid molekuláinak a H2-molekulákkal való találkozási gyakori-

sága sokkal nagyobb, mint a CO-molekulákkal. Ugyanilyen arányban nagyobb a hidrogén-diffúzió-

sebesség, a szénmonoxidénál. (A H2-molekulák 1756,7 m/s, a CO-molekulák pedig 471,3 m/s se-

bességgel mozognak 20 °C-os hőmérsékleten és 101,32 kPa nyomáson.) 

Ha emellett szem előtt tartjuk, hogy a H2 viszkozitása csak fele, molekulájának átmérője, pedig 

kétharmada a CO-énak, nyilvánvaló, hogy a hidrogén kedvezőbb redukciókinetikai tulajdonságok-

kal rendelkezik, mint a szénmonoxid, s ez a képesség azokon a hőmérsékleteken is érvényre jut, 

amelyeken a termodinamikai feltételek a CO-os redukciónak jobban kedveznek. A hidrogén tehát – 

ha csökkenő mértékben is, de – a 815 °C-nál kisebb hőmérsékleten is részt vesz a redukcióban, 

azonban a keletkezett vízgőznek, a  

 

H2O + CO = H2 + CO2  G°T = -36 006 + 32,03T J/mol 

672,1
T

78,1879
Klg   

 

vízgázreakció értelmében lehetősége van arra, hogy oxigénjét a szénmonoxidnak átadja, s a 12. áb-

rán megjelenő egyensúlyi viszonyok jussanak érvényre. 
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7. A darabos vasércek gázzal történő redukciós eljárás-technológiái és 

azok jellemzése (Midrex-, HyL-, Danarex-eljárások) 

7.1. Midrex-eljárás 

7.1.1 Az eljárás metallurgiai és technológiai folyamatai 

Az eljárás, - mint a vasszivacsgyártás kiemelkedően legelterjedtebb módszere – többnyire 

pelletezett, ill. darabos vasércet használ, minőségétől függő, érc/vasszivacs = 1,4-1,45 mennyiségi 

viszonyban. 

Az érc vas-oxid-tartalmának redukciója aknás kemencében, reaktorban (belső átmérője többnyi-

re 6,5m) játszódik le, 1,5 bar nyomáson, ellenáramú redukálógáz hatására, a 13. számú ábrán [9] 

látható rendszer szerint. 

 

 
 

13. ábra A Midrex-eljárás működési rendszere [9] 

 

A redukálógázt gázkonvertáló berendezés állítja elő 800-900 °C-os hőmérsékleten, földgáznak 

és a reaktorból távozó, (tisztított) torokgáz nagyobbik hányadának keverékéből, az utóbbiban még 

meglévő redukáló alkotók (a H2 és CO, melyek kémiai kihasználása csak 30-32 %) újrahasznosítá-

sa, ill. az azokban képződött H2O és CO2, földgázkonvertáló hatása révén, az alábbiak szerint: 

 

CH4 + H2O = CO + 3 H2   H°298 = +205 869 J/mol CH4 

CH4 + CO2 = 2 CO + 2 H2   H°298 = +247 607 J/mol CH4 

 

A konveriós folyamat 450, egyenként 254 mm átmérőjű és kerámiamátrix kötésű Ni-

katalizátorral töltött, ötvözött acélcsőben megy végbe, s általában a következő összetételű 

redukálógázt adja: 
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  H2 = 56 % CO = 36 % CO2 = 3 % CH4 = 2 % N2 = 3 % 

A gázkonvertáló berendezés fűtésére a torokgáz kisebbik hányada áll rendelkezésre, amit a ke-

letkező füstgáz szenzibilis hőjének részbeni hasznosításával, egy füstgázrekuperátorban ~675 °C-ra 

hevítenek. 

A redukálógáz előállítására szolgáló torokgáz (300-400 °C-os hőmérsékletű) és földgáz keveré-

kének előmelegítése ~580 °C-ra, szintén a füstgázrekuperátorban megy végbe. 

A képződött redukálógáz mennyisége 900 m
3
/t vasszivacs, s a redukáló aknás reaktorba, annak 

kb. középmagasságában jut be, az egyenletes gázáram-eloszlást biztosító gázbevezető berendezésen 

át. A redukciós folyamat bruttó, alapreakciói a következők: 

 

Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3 H2O   H°298 = +95 848 J/mol Fe2O3 

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3 CO2   H°298 = -27 520 J/mol Fe2O3 

A vasszivacs karbonizációja a  

3Fe + 2CO = Fe3C + CO2   H°298 = -147 430 J/mol Fe3C 

3Fe + CH4 = Fe3C + 2H2   H°298 = +99 939 J/mol Fe3C 

folyamatok szerint megy végbe, részben az aknás reaktor felső, redukciós tartományának alsó zóná-

jában, részben pedig az alsó hűtőzóna cirkuláltatott gázárama veszteségének pótlására bevezetett 

kismennyiségű redukálógáz, esetleg földgáz hatására. 

A termelékenység fokozására fejlesztették ki az „Oxy+Burner Method”-ot, melyben oxigént és 

földgázt vezetnek szükség szerint a redukálógázhoz (lásd az ábrát), fokozva ezzel a parciális oxidá-

ciót, s ezáltal növelve a redukálógáz hőmérsékletét (max. 1050 °C-ra) és a redukció sebességét a 

reaktor aknájában. A termelés 110,2 t/h-ról 133,6 t/h-ra növekedett 41,2 m
3
/t befúvásakor. 

Az érc, ill. pellet tartózkodása az aknás reaktorban ~6 óra. A keletkezett vasszivacsot folyama-

tosan kb. 45 °C-os hőmérsékletre hűtött állapotban ürítik (DRI), s a képződött poros hányadot (max. 

10 % <5mm szemnagyságú) brikettálják (HBI). A forró vasszivacs elszállítására is vannak megol-

dások. 

7.1.2. A vaskihordás alternatívái 

A forró vasszivacs hűtés nélküli kiszedésére és forró állapotú közvetlen acélműi adagolására is 

alkalmas, alternatív működésű Midrex-mű, un. HOTLINK (forrókapcsolat, forrócsatlakozás) rend-

szerében a Midrex-mű az acélgyártó elektromos ívkemence üzeme mellett, ill. – a közvetlen adago-

lóberendezést tekintve – az acélgyártó kemence felett helyezkedik el, lehetővé téve a forró vasszi-

vacs közvetlen, - de adagoló és tároló berendezések nyilvánvaló közbeiktatásával megvalósuló – 

adagolását az elektromos ívkemencébe. 

A 700 °C-os vasszivacs felhasználása 120-140 kWh/t folyékony acél energia-megtakarítást tesz 

lehetővé, ha a folyamat fémbetétje 95 %-ban vasszivacs. 

A 14. számú ábra [10] arról tanúskodik, hogy a Midrex-eljárás jelentős eredményeket ért el a 

DRI-termékek forró állapotú kihordásának, illetve acélműi adagolásának megoldásában. Megálla-

pítható, hogy a korábbi időszakban épült művekben gyakorolt 27 % részesedésű, forró (700 °C) 

állapotú termékeltávolítás az utóbbi időszakban már közel 80 %-ra növekedett, ami évi 7,7Mt/a 

mennyisége jelent. Jelentősebb eredmény, hogy ennek több mint 60 %-át, azaz 4,8 Mt/a DRI-

terméket közvetlenül forrón (>650 °C) használtak fel az acélgyártó villamos ívkemencében, a ko-

rábbi időszakban forrón leválasztott sokkal kevesebb (2,92 Mt/a) vasszivacsból, acélműbe szállított 

1,06 Mt, azaz csupán 36 %-nyi mennyiséggel szemben [10]. 
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14. ábra A megjelölt két időszakban épült, illetve tervezett Midrex-művek DRI-kihordási mó-

dozatának összehasonlítása [10] 

7.1.3. Az eljárás termék- és üzemi jellemzői 

A Midrex-vasszivacs termék fontosabb kémiai és fizikai jellemzői a következők [16]: 

 

Kémiai jellemzők: 

 fémesítési fok   92-95 % 

összes Fe-tartalom  91-93 % 

C-tartalom   1,0-2,5 % (többnyire 1,8-1,9 %) 

meddőtartalom  4,0-5,0 % 

   melyben SiO2  2,0-3,5 % 

       Al2O3  0,5-1,5 % 

        CaO  0,2-1,6 % 

        MgO  0,3-1,1 % 

 Si-tartalom     ~2,0 % 

 S-tartalom   ~0,002 % 

 O2-maradéktartalom  2,0-3,0 % 

 

Fizikai jellemzők: vasszivacs 

 darab pellet brikett 
méret, mm 5-30 10-16 100x60x35 

halomsűrűség, t/m
3
 1,9 1,7 2,5 

darabsűrűség, g/cm
3
 2,0-3,5 2,0-3,5 4,5-6,0 

porozitás, % 50-70 50-70 15-35 

 

A Midrex-eljárás anyag- és energiafogyasztását az alábbi adatok jellemzik: 

   vasérc-, ill. pellett   1,45-1,48 t/t 

   víz     1,2-1,5 m
3
/t 

   földgáz    9,2-10,0 GJ/t 

   redukálógáz    900 m
3
/t 
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   villamos energia   ~85 kWh/t 

 

Az üzemnagyság 2-5 Mt/a termelőképesség között változik, melyet általában 0,5-2,0 Mt/a kapa-

citású modulok megfelelő számú telepítésével állítanak össze. Egy 7m átmérőjű reaktorban (jelen-

leg legnagyobb a világon) 224 t/h vasszivacsot termelnek, amihez az üzemeltető munkaidő-

szükséglet (emberóra) 0,18 h/t . A termelékenység 12-14 t/d.m
3
, korszerű MEGAMOD modulok-

ban. Az üzemeket általában kétévenként állítják le javításra. 

A 15. ábra [10] a Qasco Megamod 1,5 Mt/a termelőképességű Dm=6,65 m-es modulját mutatja. 

 

 
 

15. ábra A Qasco részére tervezett 1,5 Mt/a termelőképességű Midrex-Megamod mű távlati 

képe [10] 

7.2. HyL-III-eljárás 

7.2.1. Az eljárás folyamatai, termék- és üzemi jellemzői 

Az eljárás – a Midrex-eljárással megegyezően – darabos vasércet, ill. pelletet dolgoz fel, 

aknáskemence típusú reaktorban. A Midrex-eljárástól eltérően, itt többszörösen nagyobb nyomás (a 

redukáló gázkeverék jóval nagyobb H2-tartalma miatt) uralkodik a reaktorban, mégpedig 5-8 bar, 

így mind az adagoló, mind pedig az ürítő berendezés, a nagy nyomással szemben is biztonsággal 

záró, különleges szerkezettel van kialakítva. 
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Amint az a 16. számú ábrán 8 látható, az aknás kiképzésű, redukciós reaktor – csakúgy mint 

a Midrex-eljárásnál – két tartományra osztható. A felső, un. redukciós tartomány alján vezetik be 

egyenletes eloszlásban a redukálógázt, míg az alsó tartomány a vasszivacs hűtésére szolgáló hűtő-

gáz cirkuláltatásának és részben a karbonizációnak a helye. 

 

 
 

16. ábra Hyl III-eljárás működési vázlata [8] 

 

A redukálógázt itt is földgázkonverzió révén állítják elő, de – eltérően a Midrex-eljárástól – a 

konverzió nem a visszavezetett torokgáz H2O- és CO2-tartalmával, hanem a külön erre a célra előál-

lított vízgőzzel megy végbe, a  

 

CH4 + H2O = CO + 3H2      H°298 = +9200 kJ/m
3
 CH4 

reakció szerint. A képződött redukálógáz így háromszor annyi H2-t tartalmaz, sőt részesedésének 

további növelése érdekében, a konverzióban keletkező kevés CO2-ot mosással eltávolítva, a konver-

tált gáz H2-tartalma eléri a 80 %-ot is. 

A földgáz-konverzió ebben az eljárásban is Ni-katalizátor közreműködésével játszódik le, 

minthogy azonban a torokgáz itt nem kerül vissza a konverzióhoz, így a Ni-katalizátor élettartamát, 

annak S- és portartalma nem csökkenti. 

A konvertáló berendezés fűtésére a torokgáz kisebb hányadát használják, a szükséges föld-

gázmennyiség hozzákeverésével. A képződött füstgáz szenzibilis hője a konverzióhoz kerülő föld-

gáz előmelegítését, valamint a vízgőz előállítását is szolgálja. 

A torokgáz nagyobb hányadát a rendszer – mosás, ill. CO2-eltávolítást követően – a konvertá-

lással előállított redukálógázhoz keveri, a (max. 30-32 %-os gázkihasználás következtében) még 

jelentős redukálóképesség hasznosítása érdekében. Az így képződött redukálógáz-keverék egy kü-

lönálló gázfűtő berendezésben 820-940 °C-ra hevül, s így jut a redukáló reaktorba. A gáz felhevíté-

sére a torokgáz egyrésze áll rendelkezésre. 

A vas-oxidok redukciós és a vas karbonizációs folyamatai azonosak a Midrex-eljáráséval. 

A HyL-III-eljárásban termelt vasszivacs  

fémesítési foka  93-95 % 

összes Fe-tartalma   91-92 % 

C-tartalma   2,1-2,2 % 

meddőtartalma  4 % 

A vasszivacsot 50 
0
C-ra hűtött állapotban ürítik és szállítják el, de vannak megoldások a forró 

állapotú, pneumatikus elszállításra, ill. forró brikettálásra (HBI) is. 
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Az eljárás pelletfelhasználása 1,35-1,4 t/t, földgázszükséglete 9,2-10,5 GJ/t, vízigénye 0,9-1,4 

m
3
/t, villamosenergia fogyasztása pedig 62 kWh/t. Egy modul eléri a 1,5 Mt/a teljesítményt, s a 

legnagyobb mű 3 Mt/a termelőképességű. 

7.2.2. Az Energiron-(HyL) eljárás 

Az Energiron DR-eljárás üzemi vázlatát a 17. és 18. ábra [6] együttesen szemlélteti. Az eljárás 

alapja a HyL ZR DR technológia, melyben a redukálószer (CO, H2) nem a redukáló rendszeren kí-

vül telepített gázreformálóban képződik (azaz „zero reforming”, vagyis ZR), hanem közvetlenül, 

természetes helyén, vagyis „in-situ” a redukciós aknás kemencében jön létre földgáz, és más a re-

dukciós folyamatban képződő torokgáz (tail, fuel gas) illetve befújt oxigén kölcsönhatásában. A 

felhasználható gázféleségek a 18. ábrán megjelöltek, azaz földgázon kívül reformált gáz, szénelgá-

zosítás gáza, kokszkemencegáz és egyéb alkalmas gázok. 

 

 
 

17. ábra A HyL-ZR-rendszerű DR-eljárás [6] 
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18. ábra Az Energiron-eljárás vázlatos ábrázolása [6] 

 

Az eljárás – a 17. sz. ábrán látható működési séma szerint – redukálógáz-előállítási folyama-

tában, a torokgáz (előzetesen CO2-tartalmától elválasztott) visszavezetett hányadának és fölgáznak 

(esetleg kokszkemencegáznak) a keverékét – előzetes nedvesítését követően – a torokgáz kisebb 

részével fűtött gázhevítőbe vezetik, ahol 990-950 °C-os hőmérsékletre melegítik. A gázhevítőt a 

reaktorral összekötő gázcsővezetékbe oxigént (35-55 m
3
/t) injektálnak, melynek következtében a 

bizonyos mértékű parciális oxidáció hőhatása a hőmérsékletet 1080 °C-ra növeli, még a reaktorba 

történő behatolás előtt. 

A reaktor redukciós zónájának (a HyL III. eljáráséval azonos belső tartományú) alsó részébe 

érkező gáz (30-35 % CH4-t tartalmaz) konverziós folyamatokban vesz részt, párhuzamosan a vas-

oxidok végredukciós folyamataival és a vasszivacs karbonizációjával, az alábbiak szerint: 

 

CH4 + 0,5O2 = CO + 2H2 

CH4 + H2O = CO + 3H2 

illetve   2H2 + O2 = 2H2O 

H2O + CO = H2 + CO2 

és   3Fe + CH4 = Fe3C + 2H2 

CH4  = C + 2H2 

 

A folyamatok eredő hőhatása endoterm, aminek következtében a redukálógáz hőmérséklete 

1080 °C alá süllyed, s így a reaktor kikerül a tapadványképződés hőmérséklettartományából. 

A reaktorban végbemenő gázkonverzió révén létrejött redukálógáz (1400 m
3
/t) fölfelé halad-

va, ellenirányban a darabos vasérccel, ill. pellettel, elvégzi a redukciót, a vasszivacs (DRI) pedig 

egy forgó szelepen át távozik az aknás reaktor alján, mielőtt földgáz, vagy kokszkemencegáz cirku-

láltatásával C-tartalmát szabályozzák és lehűtik, hideg DRI termelésekor. Más megoldás szerint a 

terméket forrón brikettálják (HBI) pneumatikus szállító berendezésben, az forrón (~650 °C) érkezik 

(Hytemp iron) az acélgyártó ívkemencébe (EAF). 

A képződött vasszivacs 1,5-5,0 % C-t tartalmaz, 95 %-ban Fe3C alakban. A fémesítés foka na-

gyobb 94 %-nál.  

Az oxigénszükséglet 35 m
3
/t, a szükséges emberóra pedig csak 0,078/t. 

A földgázfelhasználás és szelektív CO2-elvonás esetén az energiafogyasztás 9,6 GJ+70 kWh/t 

DRI. Kokszkemencegáznál 10 GJ és 90 kWh, szénelgázosítással kapott gáz bázisán pedig 9,4 GJ és 

70-90 kWh az 1 t termékre vonatkoztatott (syngas) energiafogyasztás. Az átlagos energia hatásfok 

87 %, a többi eljárás 75 %-ával szemben [6]. 

7.2.3. Energiron-eljárás kokszkemencegáz-bázison 

Amennyiben a redukálógáz forrásanyaga kokszkemencegáz (COG), az eljárás a 19.sz. ábrán 

[11] látható vázlat szerint működik. A H2O és a CO2 leválasztását követően visszatérő véggáz és a 

hozzáadott kokszkemencegáz keveréke, a nagyolvasztói torokgázzal (BF gas) fűtött hevítőben tör-

ténő folyamatos melegítés után, - oxigén és kátránygáz (tar gas) hozzávezetésével, a redukáló aknás 

kemencébe áramlik. Az alapvetően oxigénes gázreformáló folyamatok eredményeként képződő 

redukálógáz a vas-oxidokat redukálja, a hevítő berendezést elkerülő gázkeverék-hányad pedig hűti a 

DRI-terméket, az ábrán nem feltüntetett cirkuláció révén. 
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19. ábra A kokszkemencegázzal (COG) működő DR-eljárás [11] 

 

Az eljárás további előnyéhez tartozik, hogy a DRI-termék maximálisan 5,5 % C-tartalommal is 

előállítható, s hogy a külső gázreformáló egység megszüntetésével (a gázreformálási folyamatoknak 

a redukáló reaktorba irányításával), például egy 1,6 millió t/a kapacitású mű telepítéséhez csak 60 

%-nyi területre van szükség az externál gázreformáló berendezéssel működő eljárás területigényé-

hez képest, a kisebb üzemterjedelemmel együtt járó, kisebb fajlagos hőveszteség kedvező hatásával 

együtt [6]. 

7.2.4. Energiron („Minimal CO2-emission Scheme”)-eljárás 

Az Energiron DR-eljárás továbbfejlesztett és az üzemi megvalósítás stádiumában lévő változa-

tában a „Minimal CO2-emission Scheme” kialakításához, a redukálógáz forrását képező gázkeverék 

(földgáz+H2O- és CO2-mentesített termékgáz) felhevítéséhez szükséges termékgáz-hányadából, 

mint tüzelőanyagból a CO-ot és CH4-t „Physical Adsorption System” (PSA) szerint működő, beépí-

tett berendezéssel, a CO2-abszorpcióját követően kivonják és a 20. ábrán [6;12] feltüntetett helyen a 

gázkeverékhez vezetik. 

 

 
 

20. ábra A CO2-emissziótól mentes (~90 %-os CO2-leválasztás) Energiron-eljárás [6,12] 
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A CO és CH4 leválasztása után a gáz gyakorlatilag csak H2-t tartalmaz, így a gázhevítő (vagy ha 

van a gázreformer) fűtése – az esetlegesen szükséges csekély mennyiségű földgáztól eltekintve – 

gyakorlatilag nem tartalmaz C-tartalmú tüzelőanyagot. Ebből következően – az előző, azaz a 19. 

számú ábrán követett technológiai folyamattól némileg eltérően – az égési folyamat füstgáza mentes 

a CO2-tól, amint arra az eljárást leíró 20. számú ábra utal. 

Az eljárás lehetővé teszi a rendszerbe vezetett C-mennyiség 80 %-ának eltávolítását szelektíven 

leválasztott CO2-formában. A PSA beiktatásával, egy 1,6 Mt/a kapacitású DR-műben a C-

mennyiségnek csak 19 %-a emittál a légtérbe CO2 formájában, szemben a hagyományos eljárások 

(PSA nélkül) 30 %-os emissziójával [6]. Más szakirodalmi források [13] a CO2-emisszió 90 %-

ának! szelektív leválasztási lehetőségét állítják. 

A 21. ábra a Suez Steel művek Tenovai HyL (2 Mt/a DRI) üzemét szemlélteti az építés idősza-

kában. 
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21. ábra A Suez Steel művek Tenovai HyL berendezése 2 Mt/a DRI-gyártókapacitással (Stahl 

und Eisen) 

7.2.5. Különböző DR-eljárások termékminőségi, energiafogyasztási és CO2-leválasztási eredmé-

nyei 

A különböző DR-eljárások termékeinek, energiafogyasztásának és szelektív CO2-

leválasztásának összehasonlító eredményeiről a 4. táblázat [6] nyújt tájékoztatást. 

A tárgyalt vasszivacsgyártó módszerekkel előállított DRI felhasználásával működtetett elektro-

acél-gyártási technológiák során és a nagyolvasztó-oxigénes acélgyártási rendszerben képződő 

CO2-emissziómértékek összesítő és összehasonlító adatait a 22. ábra [6] szemlélteti. Egyértelműek 

a korszerű DRI-eljárások kifejezett előnyei az 1 tonna folyékony nyersacél-termelésre vonatkozta-

tott CO2-emisszió csökkenésében. 

 

4. táblázat DR-eljárások energiafogyasztásainak, termékminőségeinek és szelektív 

CO2-leválasztásainak összehasonlító adatai [6] 
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22. ábra Acélgyártási technológiai útvonalak CO2-emisszióinak összehasonlító adatai [12] 

 

A gázbázisú vasszivacsgyártás termelési költsége természetesen függ az adott földrajzi környe-

zetben uralkodó betétanyag- és energiahordozó-áraktól. A 23. ábra [14], átlagosan érvényesnek te-

kinthető termelési költségarányokat mutat. Megállapítható, hogy a messze legnagyobb költségté-

nyező (73,54 %) a vasérc pellet ára, míg a földgáz ára csak 8,29 %-kal szerepel (mexikói ár) a ter-

melési költségben (2006-ban 250 dollár volt 1t DRI ára, amit 2015-re a szakirodalom 325 dollár/t 

árra becsül). 

 

 
 

23. ábra A DRI-gyártás költségtételei [14] 



36 

 

7.2.6. HyL-eljárás, csak H2 redukálószerrel 

A vaskohászat által okozott CO2-emisszió csökkentésére irányuló törekvések megvalósulásá-

nak egyik lehetséges és hatásos módja, H2-ben dús redukálógáz előállítására alkalmas földgáz, vagy 

kokszkemencegáz fokozott felhasználása a vas-oxidok redukciójához, ill. a vasszivacsgyártáshoz. 

Miközben a nagyon kedvező feltételek között dolgozó nagyolvasztó (300 kg koksz/t nyersvas) – 

oxigénes konverter acélgyártó útvonalon a CO2-emisszió 1600 kg/t nyersacél, addig a földgázbázisú 

vasszivacsgyártás-elektroacélgyártás CO2-emissziója 29-39 %-kal kisebb, azaz 962-1135 kg/t 

nyersacél. 

A 24. sz. ábra 7, a HyL-III eljárásra alapozva egy lehetséges példáját mutatja be egy olyan 

vasszivacsgyártó rendszernek, melyben H2 a redukálószer. A rendszer gázárama viszonylag egysze-

rű (az ábra mellőzi a földgázból, vagy kokszkemencegázból, összetett konverzióval előállított és a 

rendszerhez vezetett H2-képződés folyamatának bemutatását). 

 

 
 

24. ábra DRI-gyártás H2-nel végzett redukcióval (HyL-III-DR-eljárás) [7] 

 

A redukciós folyamatban elhasznált, s H2O-zé alakult H2 (30 %-os H2 kihasználás) révén a re-

aktorból távozó gáz H2 és H2O keverékéből áll, amelyből a vízgőzt egy kondenzáló berendezéssel 

eltávolítják, a maradék H2-gázt (1265 m
3
/t vasszivacs, ami a bevezetett mennyiség 70 %-a). A pót-

lásként, ill. kiegészítésként hozzákevert (535 m
3
/t vasszivacs, a szükséglet 30 %-a), konvertáló 

rendszerben előállított H2-nel együtt, egy hőcserélőn át, a redukálógáz-hevítőbe vezetik. 

Az együttesen 1800 m
3
/t H2-mennyiséget 930 °C-os hőmérsékletre hevítik 1,57 GJ/t energia 

felhasználásával, amit a tervek szerint földgáz biztosít. 

A redukálógáz bevezetése és a H2-nel végbemenő redukciós folyamat azonos a HyL-III. eljá-

ráséval. A torokgáz 390 °C-os szenzibilis hője egy hőcserélőn át, a H2-redukálógáz előhevítésében 

hasznosul. 

A vasszivacstermék fémesítési foka 92 %, meddőtartalma a feldolgozott érc minőségének 

függvénye (itt 4,21 %), C-tartalma – a redukálógáz csak H2 lévén – nincs, hőmérséklete pedig 750 

°C, a reaktor alsó zónájának nem tervezett hűtőgázcirkulációja következtében. 
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A vonatkozó elképzelés szerint a keletkezett vasszivacs forrón (750 °C) távozik és kerül köz-

vetlen felhasználásra az elektroacél-gyártó ívkemencében. 

7.3. Danarex-eljárás 

Az eljárás alkalmas darabos, főleg pelletezett vasércekből készülő DRI-termékek gyártására 

olyan földrajzi, illetve üzemi környezetben, ahol földgáz felhasználására nincs, vagy nem kedvező a 

lehetőség, viszont elgázosításra alkalmas szén rendelkezésre áll. 

A redukciós folyamatokra a rendszer lényegében a Midrex-, illetve a HyL-eljárások tárgyalása-

kor megismert aknás kemencét (retortát) használja, az elébe csatolt redukálógázt termelő reformer 

azonban nem földgáz-konverzióval, hanem szénnek, 900-950 °C-os hőmérsékleten, 

oxigénbefúvással végzett elgázosításával állítja elő a nagy fűtőértékű redukálógázt (szyntézis gáz). 

Az eljárás alkalmas a termelt DRI forró (~700 °C) állapota elhordására és az elektroacélgyártó 

kemencébe adagolására. 

A rendszer természetesen földgázbázisú működtetésre is tervezhető. 

A 2008 évi üzembehelyezésre tervezett, szintetikus gázzal működő termelőegység főbb techni-

kai adatait az 5. táblázat [14] tartalmazza. 

 

5. táblázat A Jindal Danarex-DR-eljárás főbb technikai adatai [14] 

 

 
 

A 7 m belső átmérőjű és 250 t/h termelési teljesítményű mű, a világ ez ideig legnagyobb 

vasszivacstermelő modulja. 

 

8. A finomszemcsézetű vasércek gázzal végbemenő redukciójának 

közvetlen technológiai módozatai és azok értékelése (Fior-, Finmet-, 

Circored-eljárás) 

A finomérc-redukciós vasszivacsgyártás – az utóbbi években tanúsított erőteljes fejlődés ellené-

re – általában még nincs a fejlettség olyan fokán, (csak a Finmet-eljárás lehet kivétel), mint amilyet 

az aknáskemencés eljárások (Midrex, HyL-III.) elértek. A jelenlegi gyártási rendszerek, fluidizációs 

eljárások kétségtelen előnyét (olcsóbb vasércbázis) a nagyobb fajlagos energiaszükséglet és a na-

gyobb beruházási költség kompenzálja. 

Egyik hátránya a finomérc-redukciós termelő rendszereknek, hogy a terméket, még rövidtávú 

szállíthatóság érdekében is, brikettálni kell (Hot Briketted Iron, HBI). Az üzemen belüli szállítás 

pneumatikus módszerrel megoldható. 
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A másik üzemviteli probléma, a fluidizációs redukciós reaktorban kialakuló esetenkénti 

tapadványképződés, ami a szükséges leállások miatt nem teszi lehetővé a termelési kapacitás teljes 

kihasználását. 

További nehézségeket okoz az ércszemnagyság megközelítően egyenletes voltának – a töké-

letes fluidizált állapot fenntarthatósága érdekében szükséges – biztosítása. Ez esetenként, szem-

nagyság szerint szeparált ércadagolást, illetve üzemi technológiát igényel. 

A hátrányok leküzdését szolgáló intenzív fejlesztés, jelentős előrehaladást mutató, új techno-

lógiai megoldásokhoz, illetve eljárások kidolgozásához és ipari méretű termelői rendszerek műkö-

déséhez vezettek a közelmúlt éveiben. 

Az ipari termelési szintet elért, működő eljárásokat és azok alapvető jellemzőit az alábbi ösz-

szeállítás tartalmazza: 

 

Eljárások FIOR FINMET CIRCORED 

Kapacitás/modul, Mt/a 0,4 max.0,5 max.0,5 

Finomérc, t/t HBI 1,8 1,5 1,47 

Fémesítési fok, % >92 >92 >92 

Földgázfogy., GJ/t HBI 20,9 12,5 11,5 

Elektromos energia, kWh 250 150 120 

Vízfogyasztás, m
3
/t HBI 7,5 2,5 1,6 

Emberóraigény, h/t 1,25 0,45 ? 

8.1. A Fior-eljárás működése és jellemzői 

A finomérc-redukciós eljárások első és ma is jelentős ipari, termelő rendszere. 

Az első Fior-művet 1976-ban, Venezuelában (Puerto Ordaz) helyezték üzembe, 0,4 Mt/a HBI-

termelő kapacitással, s azóta eredményesen dolgozva 6 Mt HBI-t termelt (2001-ig). 

A redukálógázt, földgáz vízgőzös konverziójával, majd a  

 

CH4 + H2O = CO + 3H2 

reakcióban keletkező CO-nak a 

CO + H2O = CO2 + H2 

vízgázreakció szerint végbemenő oxidálásával képződött CO2 eltávolításával, vagyis összetett, 

többlépcsős folyamatban (Shift-reaktor) állítják elő, melynek eredményeként 90-95 % H2-tartalmú 

gázt hoznak létre. 

A 25. ábra 15 tanúsága szerint a redukálógázt 760 °C-ra hevítik, majd a négy egységből álló 

fluidizáló reaktor utolsó, azaz a végredukciót ellátó egységébe vezetik. Innen a redukálógáz ellen-

áramban halad a 3., majd a 2. reaktorba, melyekben 720 °C-os hőmérsékleten és 2-3 bar nyomáson 

játszódnak le a vas-oxid-redukciós folyamatok, gyakorlatilag tehát csak H2-nel. 

A 0-10 mm szemnagyságú porérc a 11 bar nyomású adagoló rendszerből érkezik az 1. reaktor-

ba, melyben – földgáztüzeléssel fejlesztett hő hatására – 760 °C-ra hevítik, fludizált állapotában. 

Ezt követően áramlik az érc a 2., 3., és 4. fluidizáló reaktorba, hogy a vele ellenirányban haladó 

redukálógáz vasszivaccsá alakítsa. 
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25. ábra A Fior-eljárás finom ércek fluidágyas redukálására [15] 

 

A végredukció után a nyomás 1 bar-ra csökken, s a 700 °C-os vasszivacspor, brikettálással HBI-

vé alakul. A termék fémesítési foka 93 %-os, C-tartalma pedig 0,6-3,0 % között változik (nyilván-

valóan a redukálógáz maradék C-hordozó-tartalmának függvényében). Porleválasztás és hűtés után 

szállítják, ill. felhasználják.  

Az első és utolsó reaktor közötti tartózkodási idő kb. 90 perc. 

A 2. reaktorból távozó használt redukálógázt – a H2-es redukcióban keletkezett nagymennyiségű 

H2O és kevés CO2 eltávolítása után – keverik az elhasználódott H2 pótlására, a konvertáló rendszer-

ből odavezetett redukálógázzal (gyakorlatilag H2-nel) és felhevítés után a redukciós folyamathoz 

vezetik. 

Az éves üzemnapok száma csak 300, mert a nagyhőmérsékletű ércporredukció gyakori 

tapadványkialakuláshoz vezet, ami 100-120 naponként 12-napos tisztító leállást tesz szükségessé. 

Ez a körülmény csak 80-82 %-os kapacitáshasználást tesz lehetővé. További hátrány, a viszonylag 

nagy fajlagos energiafogyasztás és a minél egyenletesebb ércszemnagyság beállításának követel-

ménye (szemnagyság szerint szeparált ércadagolás). 

8.2. Finmet-eljárás és jellemzői 

A Finmet-eljárás eltérése, ill. fejlesztése a Fior-eljáráshoz képest, főleg  

 a redukálógáz-előállítás módszerében és a gáz minőségében, 

 a fluidizáló reaktorok működési rendszerében, 

 a brikettálásban 

jelentkezik, elsősorban a fajlagos energiafogyasztás csökkenése és a HBI-termék fizikai tulajdonsá-

gaink javulása érdekében. 
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8.2.1. A technológiai folyamat részletei 

A redukálógáz, a megtisztított, hűtéssel víztelenített és visszavezetett (használt) redukálógáz, 

valamint a földgáz vízgőzös reformálásával előállított CO-tartalmától nem megfosztott redukálógáz 

keveréke, melyet – CO2-tartalmának eltávolítása után – főleg a visszavezetett gáz egy részével (ki-

egészítésül földgázzal) fűtött kemencében, 850 °C-os hőmérsékletre hevítenek, amint azt a 26. sz. 

ábra 9 szemlélteti. 

 

 
 

26. ábra A Finmet-eljárás működési rendszere [9] 

 

A feldolgozott vasérc 12 mm-nél kisebb szemnagyságú, egy különálló (az ábrán nem feltünte-

tett) fluidizáló szárítóban 100 °C-ra melegszik, víztartalma 0,1-0,2 %-ra csökken, s a 10 bar nyomá-

sú tároló, ill. adagoló rendszerből kerül a négy egységből álló fluidizáló reaktorsor első egységébe. 

Ebben, a már részben kihasznált redukálógáz, az ércet 400-550 °C-ra hevíti és előredukálja (Fe2O3 

 Fe3O4). 

Ezt követően az érc ellenáramban halad a fluidizáló reaktorokban a redukálógázzal, egyre na-

gyobb hőmérsékletű és redukálóképességű tartományokba érkezve. A 4., egyben utolsó reaktorban 

a fémesítés mértéke már meghaladja a 92 %-ot, a termék C-tartalma pedig 0,5-3,0 % között változ-

hat. 

Az előmelegítő és előredukáló fluidizáló reaktorban optimalizált hőmérséklet (400 °C) minima-

lizálta a nagysűrűségű magnetit képződését, így a következő reaktorban nagyobb hőmérsékleten, 

hatékonyabb redukciós teljesítményt lehet elérni. Hasonló hatása a tartózkodási időnek a csökkenté-

se ugyanabban a reaktorban, ami végül a végredukciós reaktorban, a fémesítési fok növekedéséhez 

vezetett. 

A redukció és az ércelőmelegítés után, az első reaktorból távozó gázt – a redukálógáz felmelegíté-

séhez, ill. a redukcióhoz történő újrahasznosítása előtt – hűtőbe (H2O-eltávolítás) tisztítóba (a levá-

lasztott ércport visszavezetik a redukcióhoz), a redukcióhoz kerülő hányadát pedig mosóba (CO2-

eltávolítás) vezetik. 

A képződött forró vasszivacsport olyan nagy nyomással brikettálják, hogy a HBI termék sűrű-

sége meghaladj az 5 kg/dm
3
-t. Ez nemcsak a szállítás és kezelhetőség, hanem a nagyobb hővezető 
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képesség szempontjából is kedvező, az utóbbi az elektroacélgyártás kisebb beolvasztási időigénye 

és fajlagos energiafogyasztása miatt. 

Az eljárásra jellemző üzemi adatok a következők 17: termelési teljesítmény >75 t/h; 

fémvastartalom 86 %; összes vastartalom 93,2 %; fémesítési fok 92,3 %; C-tartalom 1,0 %; 

brikettsűrűség >5,0 g/dm
3
; a földgázenergia-fogyasztás 12,56 GJ/t; a villamosenergia pedig 150 

kWh/t, vagyis igen nagy, nagyobb mint a következőkben megismerhető Circored-eljárásé. 

A legelterjedtebb fluidágyas DRI-terméket gyártó eljárás. A később tárgyalandó olvadékreduk-

ciós nyersvasgyártó rendszer (Corex), ezt a módszert építette be a Finex-eljárásba. 

A 27. ábrán [16] jól látható az az ércelőkészítő rendszer, mely a fluidizációs redukáló reaktorok 

működését megelőzően a vasércet és a hozzáadott Fe-tartalmú hulladékot – a túlzottan finom szem-

csés ércporok előzetes leválasztását követően – szárító berendezésben megszárítva a redukáló reak-

torba juttatja. 

 

 
 

27. ábra Az Orinoco-ban működő Finmet-mű vasércelőkészítő rendszerrel [16] 

8.2.2. A fluidizációs reaktor 

A fluidizáló redukciós reaktor belső szerkezetét mutató 28. ábra [16], az Orinoco Iron műben 

működő 550.000 t/a kapacitású, 4,5m belső átmérőjű és a gázelosztó rácsozattól vett 22 m magas 

berendezést példaként szemlélteti. Látható, hogy az alul bevezetett redukáló gáz, gázáram-eloszlást 

szabályozó betétszerkezeten, majd gázelosztó rácsozaton át a belső, megtöltött térbe áramlik és 

fluidizált állapotba tartva a vasércágyat, redukálja azt. 
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28. ábra A fluidizációs redukáló reaktor belső szerkezete [16] 

 

A reaktor belső ciklonokkal rendelkezik azért, hogy a fluid ágyban áramló redukálógázba keve-

redett finom ércport visszanyerje, mielőtt az elhagyná a reaktort. 

A reaktor páncélzata karbonacélból készül, és tűzálló anyaggal van bélelve, hogy védelmet kap-

jon a túlzott hőhatástól. Minden belső rész ötvözött hőálló acélból készül, biztosítva a 450-850 °C-

os hőmérséklet káros hatása ellen. 

A portól megszabadított, ciklonon áthaladt redukáló gáz a reaktort felül elhagyva, a következő 

reaktorba áramlik, annak alján. 

8.3. Circored-eljárás  

A Circored vasszivacsgyártó eljárást a finomszemcsés vasércek közvetlen  az agglomerációs 

költségek elkerülésével – feldolgozhatósága, valamint a fluidágyas technológia tökéletesebb fel-

használhatósága érdekében fejlesztették ki, de csak kismértékben terjedt el. 
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A gázredukciós eljárás redukálószere kizárólag hidrogén, amit földgáz, vízgőzös konverziójával 

állítanak elő, konvertáló eljárással. A gyártó rendszer alapvetően két fő egységből áll (29. számú 

ábra 17): 

 Az első, az ún. cirkulációs fluidizáló berendezés, melyben a vasérc előredukálódik 4 bar 

nyomás és 630 °C üzemi körülmények között, 

 A második, ún. stacioner fluidizáló ágyban az előredukált érc, már kisebb gázsebesség és 

nagyobb tartózkodási idő mellett, 93 %-ot meghaladó végredukciót ér el. 

 

 
 

29. ábra Optimalizált Circored-eljárás részletezett ábrázolása [17] 

 

A cirkulációs fluidizáló berendezésben (1.) (Circulating Fluidized Bed, CFB) nagy gázsebesség 

(4-6 m/s), a gáz és a szilárd szemcsék között nagy sebességkülönbség uralkodik, s ezáltal kisebbek 

lehetnek a reaktor méretei és beruházási költségei. A szilárd ércszemcsék és a gáz között mind víz-

szintes, mind függőleges irányban tökéletes a keveredés, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást biz-

tosít a reaktor minden részében. 

A stacioner fluidizáló berendezésben (2.) a gázsebesség csak 0,4-0,6 m/s, s a megnövekedett 

tartózkodási idő 45-240 min között változik az érc és a redukálószer minőségének, ill. a hőmérsék-

letének függvényben. 

Az ércet különálló fluidizáló reaktorban, 850-900 
0
C-os hőmérsékleten hevítik, tüzelőanyag fel-

használásával, a CFB-reaktorba adagolás előtt. 

A folyamat során felhasznált redukálógáz (csak H2), a víztelenített torokgáz visszavezetett na-

gyobb hányadából és a hozzákevert friss H2-ből áll. A redukálógáz 30 %-a közvetlenül a cirkulációs 

fluidizáló berendezésbe (CFB) jut, 70 %-a pedig a stacioner fluidizálóba (2.) kerül, a végredukció 

elvégzéséhez. 

A végredukciót követően a gáz még jelentős redukálóképességgel rendelkezik, s másodlagos fo-

lyamatgázként a CFB reaktorba oldalirányban bevezetve, egyben a fluid állapotú ágy cirkulációs 

mozgását idézi elő. 

A viszonylag kis redukciós hőmérséklet (630-650 °C) gátolja az érc, ill. a redukálódó ércszem-

csék összetapadását és ezzel a falazattapadványok kialakulását. 

A vasszivacsterméket forró finomszemcsés állapotában, vagy brikettálva (HBI) adagolják az 

acélgyártáshoz. 
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Az eljárás fontosabb üzemi adatai 17 a következők (kedvező üzemviszonyoknál): 

 HBI-termelés:  65 t/h 

 Földgázfogyasztás: 351 m
3
/t HBI 

Hidrogénszükséglet:  628 m
3
/t HBI 

Villamos energia: 127 kWh/t HBI 

HBI-sűrűség:  5,2 g/cm
3
 

 

9. Szilárd C-nal lejátszódó redukcióval működő vasszivacsgyártás 

9.1. Az eljárások általános jellemzői, feltételei és csoportosítása 

A szilárdszénnel lejátszódó redukción alapuló vasszivacsgyártó eljárások darabos, ill. 

agglomerált érceket, ércpótló anyagokat, vastartalmú ipari melléktermékeket dolgoznak fel, kokszo-

lásra nem alkalmas szilárd, darabos szenek felhasználásával. Az eljárások 

 egyfelől igen rugalmasak mind az ércféleségek, mind pedig a szilárd szén minőségére vo-

natkozóan, 

 másfelől viszont – éppen ezért – a termelt vasszivacs különböző és a gázredukciós eljáráso-

kéhoz képest általában gyengébb minősége következtében, közvetlen acélgyártási felhaszná-

lása korlátozott. Ilyen esetekben nyersvasgyártási betétanyagként, vagy esetleg előzetes 

megolvasztást követő elektroacél-gyártási betétanyaként hasznosítják. 

 

A CO-dal lejátszódó vas-oxidredukció (összességében gyengén hőtermelő, inderekt redukció) 

a Boudouard-egyensúly értelmében ~ 1000 °C-nál (kokszra vonatkoztatva ~1200 °C-nál) nagyobb 

hőmérsékleten nem mehet végbe, azaz a Fe-O-C rendszerben, ilyen hőmérsékletek fölött, már 

csak a C képes a vas-oxidok redukciójára. 

A direkt és indirekt vas-oxidredukció termodinamikai hőmérséklet-határa a 

 C + 0,5 O2 = CO  G° = -110 173 - 87,65T J/mol 

 CO + 0,5 O2 = CO2  G° = -282 869 + 88,88T J/mol 

alapreakciók standard szabadentalpia-változásait jelző egyenesek metszéspontja alapján: 697 °C, 

vagyis a C redukcióképessége e hőmérséklet fölött, már előtérbe kerülhet. 

A direkt vas-oxid-redukció azonban – kinetikai gátak (csekély érintkezési felület) következté-

ben , zömében két lépésben megy végbe: 
 

FexOy + CO =FexOy-1 + CO2 

CO2 + C = 2CO 

FexOy + C =FexOy-1 + CO 

A C-os vas-oxidredukciók bruttó folyamatai tehát: 
 

COOFe2COFe3 4332    T47,228137830G0

T   J/mol 

95,11
T

7200
Klg    H°298=+6330,44 kJ/kg O2 

COFeO3COFe 43    T897,213200632G0

T   J/mol 

18,11
T

10480
Klg    H°298=+12 179,40 kJ/kg O2 
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COFeCFeO     T30,150148003G0

T   J/mol 

85,7
T

7731
Klg     H°298=+8922,07kJ/kg O2 

A folyamat minden lépése endoterm, így a bruttó reakció nagyon hőfogyasztó, azaz a hőmér-

séklet növekedése kedvez a redukciónak növekvő fajlagos energia-fogyasztás mellett. 

Az érclágyulási és tapadékképződési folyamatok elkerülése érdekében a redukciós hőmérsékle-

tet a lágyulási hőmérséklet alatt kell tartani. 

A redukáló és hőfejlesztő szén S- és hamutartalmának megkötéséhez bázikus salakképző anya-

gokat adnak a betéthez, s az érc+szén+salakképző keveréket adagolják folyamatosan a redukáló 

kemencébe. 

A szilárdszénnel redukáló eljárások két csoportot alkotnak: 

 forgócsőkemencés technológiák, melyek már évtizedek óta a nagyipari termelés szolgálatá-

ban állnak, s napjainkban legjelentősebb képviselője az SL/RN-eljárás; 

 forgómedencés –kemencés technológiák, melyek az ipari alkalmazások kezdeti állapotában 

mutatnak fejlődési intenzitást, s melyek kiemelkedően fontos részese az ITmk3-eljárás. 

9.2. Az SL/RN, forgócsőkemencés eljárás 

Az eljárás technológiai folyamatáról a 30. ábra [8] nyújt tájékoztatást. Látható, hogy a gyártó-

rendszer alapvetően az alábbi két főrészre osztható: 

 a redukciót végző forgó csőkemence, a magasabban elhelyezett végéhez csatlakozó adagoló 

rendszerrel és az alsó végén beépített szénportüzelő berendezéssel, 

 a vízhűtéssel működő forgó hűtődob, a termékkiadó végéhez csatlakozó osztályozó, illetőleg 

elválasztó berendezésekkel. 

 

 
 

30. ábra A SL/RN C-redukciós eljárás [8] A: gőzkazán; B: levegőinjektálás a nyersanyag-hevítés 

gyorsítására és a termelékenység fokozására; C: forgódobos kemence, D: forgó légcsövek láng és 

égésszabályozáshoz, szoros légprofil beállításához; E: központi égő; F: leválasztó berendezés a for-

ró termék elszállíthatóságára 
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A forró DRI leválasztása és acélgyártó ívkemencéhez szállításának lehetősége is láthatóan meg-

oldott. 

A mű a képződött gáz hőhasznosításához utánégető kamrával és gőzkazánnal, továbbá gáztisztí-

tó berendezéssel is rendelkezik. Az eddig épült legnagyobb forgócsőkemence hossza 125 m, átmé-

rője pedig 6 m és 350 000 t/a DRI termelésére képes. 

Az eljárás ~1460-1480 kg vasércet és ~800 kg szenet használ fel 1 t vasszivacs előállításához. 

A kemencében lejátszódó szilárdkarbon-redukciós folyamatok 

7/3 Fe2O3 + 6C = 14/3 Fe + 5CO + CO2 

7/4 Fe3O4 + 6C = 21/4 Fe + 5CO + CO2 

reakcióegyenletei arra utalnak, hogy a redukcióban keletkező CO ötször annyi, mint a CO2, s így a 

gáztermék még jelentős kémiai energiával rendelkezik. 

A redukciós folyamat hőigényének (3432 kJ/kg Fe) és a redukciós hőmérsékletre (1000 °C) he-

vítés hőszükségletének (1429 kJ/kg Fe) fedezéséhez szükséges összesen 4861 kJ/kg Fe hőmennyi-

ségből, a redukciós gáztermék nagy CO-tartalma 2/3-ának az  

 

5 CO + 2,5O2 + 2,5  3,76 N2 = 5CO2 + 9,4 N2 

égési folyamat szerinti elégetése 4019 kJ/kg Fe hőmennyiséget (a szükséglet 82,7 %) fejleszt, így az 

alsó kemencevég széntüzelésére csak a teljes hőigény 17,3 %-ának, azaz 4861-4019 = 842 kJ/kg Fe 

hőmennyiségnek a fejlesztése hárul. 

A kemence belsejében, a folyamatos keveredés és haladás közben lejátszódó redukciós folyama-

tok során keletkező CO 2/3-a az anyagréteg és a forgócső belső hengerfelületének adott része közöt-

ti térségben ég el, a kemence palástján több helyen bevezetett égési levegővel. A távozó gáz 20-24 

% CO2-ot és 12-13 % CO-ot tartalmaz, hőmérséklete 800-1000 °C. 

A tipikus energiafogyasztás több mint 16 GJ/t és ~70 kWh/t DRI. A termék C-tartalma 0,5 %-

nál kisebb. 

Az eljárás termelési költségeinek általánosan érvényes tételei és arányai a következők: vasérc: 

33 %; szén: 25 %; fix költségek (bérek, stb.): 30 %; karbantartás, javítás: 4 %; egyebek: 8 %. Látha-

tó –a gázredukciós DR-eljárásokéhoz (23. ábra) képest – sokkal kisebb vasércköltség, utalva egyben 

az azzal szemben támasztott igények nagy különbségére. 

9.3. Az SL/RN eljárás, hővisszanyerő rendszerrel 

Az SL/RN-eljárás energiatakarékosabb, kibővített változatát (Prakash Industries Ltd, India) mu-

tatja be a 31. számú ábrán 18, mely egyrészt a redukáló, forgócső-kemencéből távozó gáz kémiai 

energiáját és szenzibilis hőjét elektromos energia előállítására hasznosítja, másrészt képes a kelet-

kező és leválasztott értékes vasérc-porok, agglomerálás nélküli, közvetlen felhasználására. 
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31. ábra Hővisszanyerő rendszerrel működő SL/RN-eljárás sematikus képe [18] 

 

A forgócsöves redukáló kemence 80 m hosszú, 4,8 m külső, ill. 4,0 m belső átmérőjű, helyzete a 

vízszinteshez képest 2,5° és 0,5/min fordulatszámmal működik. 

Az ahhoz csatlakozó, forgó hűtődob hossza 50 m, átmérője pedig 3,6 m és kb. 100 °C-os hő-

mérsékletre hűti a vasszivacsot. 

A törés, osztályozás és szállítás során keletkező vasércport (1- max. 8 mm) pneumatikusan in-

jektálják a redukáló csőkemencébe, annak vasszivacskiáramló, alacsonyabban elhelyezkedő végén. 

A kemence szilárdanyag-bemenő, magasabban elhelyezkedő elején távozó gáz még 12-13 % 

CO-ot tartalmaz és kb. 900 °C-os hőmérsékletű. A távozását követő portalanítása után egy 

utánégető kamrában, hozzávezetett levegő oxigénjével az éghető alkotóit (az adott hatásfok által 

jelzett mértékben) elégetik, s így hőt fejlesztenek. Az utánégető kamrát elhagyó füstgáz hőmérsék-

letét – a gőzkazán optimális működéséhez tervezett értékre – víz injektálásával szabályozzák. 

Az előzetesen ásványtalanított vízből a füstgáz hőhatására, a kazánban képződött, túlhevített 

gőzmennyiség 40-44 t/h ami két, egyenként 4,4 MW teljesítményű turbinát működtet. 

A távozó füstgáz portartalmát – elektrosztatikus porleválasztóval – 15 mg/m
3
-re csökkentik. 

A bemutatott SL/RN vasszivacsgyártó mű főbb üzemi jellemzői átlagértékekben a következők: 

termelési kapacitás:   150 000 t/a 

napi termelés:    534 t 

üzemidő-kihasználás:  97,6 % 

fémesítési fok:   91,6 % 

S-tartalom:    <0,024 % 

vasszivacs (<3 mm):  max. 20 % 

energiafogyasztás, C/Fe:  0,47 

termelt gáz menny.-e:  40-44 t/h 

        nyom.-a:   4,2 bar 

        hőm.-e:   400 °C 
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előállított elektr. telj.:  8,8 MW 

Minthogy a vasszivacsgyártó mű teljes elektromos-teljesítmény igénye átlagosan csak 2,2 MW, 

így jelentős elektromos energia áll rendelkezésre az acélmű három indukciós kemencéje elektro-

mos-energia szükségletének kielégítéséhez. 

A világ egyik legnagyobb, azaz 600 000-720 000 t/a termelési kapacitással rendelkező SL/RN 

műve (ISCOR-művek, Vanderbijlpark, Dél-Afrika) négy, itt bemutatott redukáló berendezést mű-

ködtet, 87 %-os naptári időkihasználással és 350-450 napos kemencekampányban. 

9.4. Az ITmk3 forgómedence-kemencés eljárás 

A kifejlesztett eljárás elkerüli az érc meddőtartalmának redukcióra kifejtett káros hatását és 

megoldja a salakelkülönítést az egyidejűleg képződő 97 % Fe- és 2 % C-tartalmú, valamint 4,4 

g/cm
3
 sűrűségű vasrögöktől. Az eljárás alapfolyamatai tehát körülbelül 1350 °C-os hőmérsékleten, 

a Fe-C-diagram szilárd/folyékony tartományában játszódnak le, amint azt a 32. ábra [9] érzékelteti. 

 

 
 

32. ábra Különböző eljárással előállított vastermékek és azok helyei a Fe-C-diagramon [20] 

 

A 33. ábrán [9] bemutatott működési folyamat szerint a forgó medence a karbont tartalmazó és 

kötőanyaggal ellátott, szárított vasércpelleteket különböző hőmérsékletű zónákon át max. 1450 °C-

os hőmérsékletű tartományba szállítja, ahol a pelletek redukciója már befejeződik, a képződött vas 

megolvad és elválva a salaktól kis vasgolyócskákat alkot. 
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33. ábra Az ITmk3-eljárás működési folyamata [9] 

 

A vasat és salakot lehűtik és vasrögök, illetve granulált salak formájában egymástól elkülönítik 

azokat. 

A pelletekbe kevert szénpor égetéséhez szükséges levegő előmelegítését a távozó füstgázzal he-

vített rekuperátor végzi. A lehűlt füstgáz tisztító berendezéseken át jut a kéménybe. 

Az energiafogyasztás ~13,5 GJ/t DRI, az ezzel együtt járó viszonylag nagy, azaz 1734 kg/t 

CO2-képződéssel. 

Az eljárás a teljes ipari alkalmazás útján van. Az évi 500 000 t termelésre képes demonstrációs 

mű üzembe helyezését a 2007. évre tervezték [9]. 

 

10. A világ vasszivacs-termelésének és -üzemeinek régiók szerinti meg-

oszlása, ill. földrajzi elhelyezkedése 

10.1. A regionális termeléseloszlás 

A vasszivacstermelés, ill. –kapacitás további növekedése várható a jövőben is, elsősorban 

azokban a világrégiókban, ahol olcsó energia, ill. földgáz áll rendelkezésre. Ezek a feltételek hatá-

rozták meg az eddigiekben is a vasszivacsgyártás regionális elrendeződését a világban, amint arról a 

34. számú ábra 2 tájékoztat, a 2008. évre vonatkozóan. 
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34. ábra DRI/HBI-termelés megoszlása régiók szerint [43] 

 

Látható, hogy a világtermelés (2010-ben 70 Mt) legnagyobb hányadát (36,53 %-át) 

Ázsia/Óceánia adja, amelyben India – mint a legtöbb vasszivacsot termelő ország – 21,2 Mt-val 

részesedik. A Közép-Kelet/Észak Afrikai térség 26,74 %-os részesedéssel szerepel. Csaknem akko-

ra a latin amerikai termelés is, minthogy 26,13 %-os részesedésével a 3. helyen szerepel a világré-

giókban. Ez utóbbi régióban Venezuela ~6,9 Mt, míg Mexikó ~6,1 Mt vasszivacstermelést ért el. 

Kelet-Európa és Oroszország termelése ~4,6 Mt; 6,7 %, messze elmarad az előző régiók teljesítmé-

nyétől, a bevezető mondatban leírt okok következtében. Hasonló a helyzet az ábrán megjelölt más 

régiók, ezekénél is kisebb termeléseikkel is. 

Az ábrán feltűnik, hogy a termelési adottságokkal és lehetőségekkel elsősorban rendelkező vi-

lágrégiók teljesítménye növekedett, a korábbi évek termeléséhez képest. Ezeken belül kiemelkedik 

Ázsia/Óceánia, melyben India és Kína rohamos vaskohászati fejlődésének nagy szerepe van. 

A vasszivacsot termelő üzemek számának eljárástechnológia szerinti megoszlása gyakorlatilag 

harmonizál a világtermelésben elfoglalt helyeiket - előzőekben már bemutatott – 5. sz. ábrán látható 

termelési arányszámokkal. 

10.2. A vasszivacstermelés fejlődési trendje 

A vasszivacsgyártás fejlődésének mértéke és üteme - a termelés korábban tárgyalt indokai alap-

ján – minden bizonnyal növekedni fog, de valószínűleg továbbra sem olyan sebességgel, mint ami-

lyennek azt korábban prognosztizálták, a 35. ábra [2] szerint. Az ábrán látható és a valódi termelési 

eredményeket reprezentáló görbe trendje segítséget nyújt a reálisabb termelési előrejelzés megalko-

tásához. A prognosztizálást megkönnyíti a 36. ábráról [43] leolvasható azon megállapítás, hogy a 

nyersvastermelés változásának trendje jó közelítéssel egyezik a vasszivacstermelés alakulásának 

irányvonalával a 2000. év óta. 
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35. ábra A világ prognosztizált és tényleges DRI-termelése az idő függvényében [2] 

 

 
 

36. ábra A nagyolvasztói nyersvas- és a DRI-termelés az idő függvényében a világon [43] 

 

11. A vasszivacsgyártás eljárásainak lehetséges kapcsolatrendszere a 

nagyolvasztói nyersvasgyártás, valamint az elektroacélgyártás energe-

tikai és technológiai viszonyaival 

 

A vasszivacs-felhasználás működési területei a következők: 
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 nagyolvasztóban a redukálószer-igény csökkenésére, 

 elektroacélgyártó kemencében az acélhulladék részbeni helyettesítésére, 

 LD-konverterben hideg DRI az acélhulladék helyettesítésére, 

      forró DRI az acélhulladék és a folyékony nyersvas részbeni kiváltására. 

11.1. HBI-termékek nagyolvasztói felhasználása és eredményei 

A nagyolvasztói nyersvasgyártás Fe-hordozó betétanyagaként ajánlott vasszivacsnak (DRI) 

minden esetben HBI (melegen brikettált vas) formában célszerű lennie, mert  

 a HBI szerkezete sokkal tömörebb, mint a nagyon porózus DRI-é, azaz sokkal nagyobb a sű-

rűsége, illetve fajlagos tömege; 

 ebből fakadóan gyakorlatilag elkerülhető annak a reoxidációnak az esélye, mely főleg a 

szállítás során, de részben a nagyolvasztó legfelsőbb zónájában is fennáll; 

 következésképpen a HBI-felhasználás lehetősége független a vasszivacsgyártó és a nagyol-

vasztómű földrajzi helyzetétől; 

 a forró állapotban felhasználható DRI adagolása a nagyolvasztóba termodinamikai szem-

pontból kedvezőtlen lenne, a hőmérsékletprofilnak az indirekt redukció mértékét korlátozó, 

nagyobb hőmérséklet-tartományba tolódása miatt.  

A 3.5. számú fejezetben bemutatott 7. ábra is jelzi, hogy a nagyolvasztóba a vasszivacsot hideg 

állapotába kell adagolni. 

11.1.1. Nagyolvasztói egyszerűsített energia-, ill. energiahordozó-forgalom alakulása 

A HBI nagyolvasztói felhasználásának metallurgiai, illetőleg energetikai hatásait, mérlegegyen-

letek alapján készített matematikai modellel vizsgálták [5]. A számításokhoz felvett HBI teljes Fe-

tartalma 91 %, melynek 94,5 %-os fémesítettsége révén, a HBI 86 % fémvasat tartalmaz. A C-

tartalom 2 %, a meddőanyag mennyisége pedig 4,8 %. 

A 37.ábrán [5] szemléltetett alaphelyzetben a nagyolvasztó nem használ vasszivacsot. A koksz-

fogyasztás 326 kg, a szénporfogyasztás pedig 160 kg 1 tonna nyersvasra, mely utóbbi – a szükséges 

elméleti égéshőmérséklet fenntartásához – 43 m
3
/t oxigént igényel. A 31,5 %-os direkt redukció 

mellett a torokgázzal távozó viszonylag nagy energiamennyiség (4,75 GJ/t nyv) 1/3 részét a léghe-

vítés, 2/3-át pedig más fogyasztók használják fel. 

 

 
 

37. ábra A nagyolvasztó egyszerűsített energiaforgalma [5] 

 



53 

 

A 100 kg/t nyv mennyiségű HBI-t adagoló nagyolvasztó – változatlan szénporfelhasználás (160 

kg/t nyv) mellett – kokszfogyasztása 297 kg/t nyv mennyiségre csökkent, a direkt redukció részese-

désének némi (~1,2 %) mérséklődésével együtt, amint arról a 38. ábra [5] tájékoztat. A torokgáz 

által képviselt energia (4,55 GJ/t nyv) csak 0,2 GJ/t nyv értékre csökkent. 

 

 
 

38. ábra A nagyolvasztó egyszerűsített energiaforgalma HBI-adagolás és kokszmennyiség-

csökkentés esetén [5] 

 

Amennyiben a 100 kg/t nyv mennyiségű HBI-adagolás mellett a nagyolvasztó az eredeti, azaz 

326 kg/t nyv kokszmennyiséget fogyasztja, úgy a szénporigény csökken 160 kg-ról 126 kg-ra 1 

tonna nyersvasra a 39. ábra [5] szerint, az oxigénszükséglet értelemszerű mérséklődésével (26 m
3
/t 

nyv) és az eredeti direktredukció-mérték megtartásával. A torokgázzal, s így az exportgázzal is el-

vitt energiamennyiség is csak minimálisan (-0,3 GJ6t nyv.) lett kevesebb. 

 

 
 

39. ábra A nagyolvasztó egyszerűsített energiaforgalma HBI-adagolás és szénpormennyiség-

csökkentés esetén [5] 

 

Az elegy Fe-koncentrációjának növekedése, valamint a fajlagos koksz-, illetve szénporfogyasz-

tás és a kapcsolódó gázáram mennyisége és minősége együttes, közvetlen és közvetett hatásként 

befolyásolja a termelési teljesítményt. A vizsgálati alternatívákat a bázishelyzettel összehasonlítva, 

az a következtetés vonható le [5], hogy a termelés 
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 6,6 %-kal növekedett abban az esetben, amikor a 100 kg HBI/t nyv adagolásának hatására 

csak a kokszmennyiség csökkent (-29 kg/t nyv); 

 3,8 %-kal növekedett, amikor a 100 kg HBI/t nyv felhasználásával csak a befúvott szénpor-

mennyiség lett kevesebb (-34 kg/t nyv). 

A termelési teljesítmény alakulására természetesen az oxigénbefúvás mértéke is hatással van. 

 

A jelen vizsgálat eredményeit összevonva más vizsgálatok és üzemi tapasztalatok eredményei-

vel, továbbá feltéve, hogy a beadagolt HBI-mennyiséggel bevitt Fe-mennyiség azonos a nagyol-

vasztó-elegy Fe-tartalmának 10 %-ával, a megállapítások a következők [5]: 

 A redukáló anyagok összességére (pl. koksz+szénpor) vonatkoztatott kokszfogyasztás-

csökkenés mértéke 5,0-8,6 %; 

 A nyersvastermelés növekedése pedig 4,0-12,4 % között változik, adott üzemi feltételek 

függvényében. 

Szem előtt kell tartani, hogy a fajlagos tüzelőanyag fogyasztásának és ezzel a C-fogyasztásnak a 

csökkenésével, arányosan mérséklődik a nagyolvasztó működéséhez köthető CO2-emisszó mértéke 

is. 

 

A megtakarítások és a környezetvédelmi hatások mellett, a HBI-adagolás elsősorban a termelést 

fokozó eredménye alapján mondható kedvezőnek, különösen olyan nagyolvasztó műveknél, ahol az 

elvárt termelési teljesítmény szűk keresztmetszetének bővítésére, gazdaságosabb módszer nem áll 

rendelkezésre. 

11.1.2. Nagyolvasztói anyag- és energiamérleg-változás 

Valamely bázishelyzetben lévő nagyolvasztó 1 t nyersvasra vonatkoztatott anyag- és energia-

mérlegét szemlélteti a 40. ábra [19], 300 kg kokszfelhasználás és 175 kg szénpor befúvás esetén, a 

gázok által képviselt hőmennyiség megjelölésével. Az 52 m
3
 O2-befúvást a szénporfelhasználás 

igényli a konstans elméleti égéshőmérséklet fenntartásához. 

 

 
 

40. ábra Energia- és anyagmérleg 1 t nyersvasra vonatkoztatva olyan bázishelyzetben, ahol a 

300 kg/t, azaz minimális kokszmennyiséghez, 175 kg/t szénpormennyiség tartozik [19] 
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A torokgáz által képviselt 4,73 GJ energiából 1,54 GJ a léghevítést fedezi, a maradék 3,19 GJ 

pedig részben (0,75 GJ) a kokszoló kemence fűtését, részben (2,44 GJ) más hőfogyasztó rendszer 

hőigényét szolgálja. 

A bemutatott alaphelyzetben a nagyolvasztó HBI-t nem használ. 

 

A 41. ábrán [19] szemléltetett anyag- és energiamérleg alapvetően abban különbözik az előző, 

ún. alaphelyzettől, hogy itt 

 az integrált mű vasszivacsgyártó DR-üzemmel rendelkezik, melynek hőenergia-szükségletét 

részben a nagyolvasztóból távozó torokgáz, másrészt a kokszkemence gáz biztosítja; 

 a nagyolvasztó, az ott termelt vasszivacs (HBI vagy DRI) teljes mennyiségét (371 kg/t nyv) 

feldolgozza. 

 

 
 

41. ábra Energia- és anyagmérleg 1 t nyersvasra érvényesen akkor, amikor póttüzelőanyago-

kat a nagyolvasztóba nem injektálnak, de adagolnak 371 kg/t olyan vasszivacsot (DRI/HBI), 

mely kokszkemencegáz felhasználásával készült. [19] 

 

A vasszivacs bevitele a nagyolvasztóba a következő módosulásokat vonja maga után: 

 elmaradt 175 kg/t szénpor befúvása, aminek következtében; 

o megszűnt az oxigéndúsítás igénye, ill. O2 injektálása; 

 a kokszszükséglet – az elmaradt 175 kg szénpor részleges pótlásaként – csak 59 kg-mal lett 

nagyobb; 

 ezekből fakadóan a képződött torokgáz jóval kevesebb energiát (4,73 helyett csak 3,71 GJ-t) 

hoz ki a nagyolvasztóból, ami megoszlik a léghevítő (1,49 GJ), a kokszkemence (0,51 GJ), a 

vasszivacsgyártás (1,18 GJ), valamint az externál fogyasztók hőigényeinek részleges ellátá-

sában. 

 

A 371 kg/t nyv HBI vagy DRI-felhasználás tehát +59 kg (koksz)-175 kg (szénpor) = -116 kg 

szilárd tüzelőanyag megtakarításhoz és ennek arányában csökkenő mértékű CO2-emisszióhoz veze-

tett, egyidejűleg 53 m
3
 O2-befúvásának elmaradásával. 

A rendelkezésre álló kokszkemencegáz (2,66 GJ) és a képződött, leválasztott kátrány elgázosí-

tásának gázhozadéka (0,33 GJ) a vasszivacsgyártás gázenergia-igényének kielégítésében vesz részt, 
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a nagyolvasztó torokgáz egy részével együtt. A vasszivascsgyártó reaktorból távozó, még haszno-

sítható gáz (0,57 GJ) pedig részt vesz a kokszkmencegáz hőszükségletének ellátásában. 

A HBI/DRI-adagolás, az integrált műben termelő DR-mű, s a kialakított gázhálózati rendszer 

együttesen, láthatóan – metallurgiailag és energetikailag, valamint ökológiai szempontból is – ked-

vezően működik. A gazdaságosságot a helyben és időben eltérő, mindenkori árviszonyok határoz-

zák meg. 

11.2. Nagyolvasztóval közvetett energetikai kapcsolatban működő DR-technológia 

az integrált vas- és acélműben 

A vasmetallurgia szak- és tudományterülete, valamint az integrált vas- és acélművek fokozato-

san felismerik a vasszivacsgyártás jelentőségét és annak helyét a vasmetallurgiai vertikumban. Erre 

utal az is, hogy a szakirodalmi közleményekben egyre nagyobb gyakorisággal jelennek meg olyan 

üzemi vázlatok, melyek a DR reaktorok a nagyolvasztó működési körében elhelyezkedve és felada-

tot ellátva részesei az adott technológiai rendszernek. 

Így például a 42.ábra [19] arra utal, hogy az integrált műhöz tartozó DR-termelő egység is fo-

gyasztója lehet annak az – esetleg a kátrány-elgázosítással nyert gáz hozzáadásával – ott termelt 

kokszkemencegáznak, melynek szabad H2-tartalma 55-65 %, sokkal kevesebb CO2-ot tartalmaz, 

mint a földgáz. Fűtőértéke 16,4-18 MJ/m
3
, termelt mennyisége 410-560 m

3
/t koksz, a CO2-

emisszió-faktora pedig 40 t CO2/TJ, azaz jóval kisebb, mint a földgázé (56 t CO2/TJ). Célszerű a 

DR-eljárásban felhasznált kokszkemencegázt a kiáramlási hőmérsékletén (~800 °C) odavezetni. 

 

 
 

42. ábra A kokszkemencegáz felhasználási lehetőségei a DRI-gyártásra is kiterjednek [11] 

 

A 43. ábrán [9] feltüntetett termelési vázlatban a termelt kokszkemencegáz zöme a HyL ER-

rendszerű vasszivacsgyártó reaktor működéséhez szükséges mint redukálógáz, így az exportgáz 

mennyisége kicsi. Látható, hogy a redukálógáz felmelegítésére a rendszer a nagyolvasztóból szár-

mazó torokgázt használja, jelezve az integrált gázelőállító hálózat működését, valamint a DR-mű és 

a nagyolvasztó energetikai kapcsolatát. 

A termelt DRI-termék acélművek és természetesen a nagyolvasztónak is betétanyaga lehet. 
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43. ábra Kokszkemencegáz-felhasználás DRI-gyártáshoz [9] 

 

A 44.ábrán [13] szemléltetett integrált mű technológiai hálózatában a megtisztított 

kokszkemencegáz vagy az erőműben, vagy sűrítést követően, a vasszivacsot gyártó reaktorban 

(DRP) redukálóanyagként hasznosul. Ez utóbbi esetben a nagyolvasztói torokgáz lehető legnagyobb 

mennyisége szolgálja a villamosenergia-termelést, a bázikus oxigénes konvertergáz (BOFG) köz-

reműködésével. 

 

 
 

44. ábra Integrált acélmű, melyben a kokszkemencegáz vagy az erőművet (1.eset) vagy a DR-

művet (2.eset) táplálja [13] 

 

Látható, hogy a DR-eljárás bekapcsolása valamely nagyolvasztó-közeli nyersvas- és kokszgyár-

tó környezetbe, különböző gázeloszlási hálózatrendszerben lehetséges. 
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11.3. A CO2-emissziót csökkentő, H2-ben gazdag, összehangolt redukálógáz-hálózat 

a nagyolvasztó és a DR-mű között 

A nagyolvasztói nyersvasgyártás nagy fajlagos C-fogyasztásának és az azzal arányosan nagy 

CO2-emissziónak a csökkentését, a fejlesztési törekvések alapvetően 

 a C-hordozó redukáló anyagok minimálisan 30 %-ának, hidrogénnel történő kiváltásában és 

 a képződött CO2-mennyiség kivonásában, majd elkülönítésében 

látják megvalósíthatónak [42]. 

Ennek a célnak a teljesítésében jelentős szerep jut a DRI-termelő eljárásoknak, a 45. ábrán [42] 

részletezett technológiai kapcsolatrendszerben. 

 

 
 

45. ábra Környezetvédelemmel működő acélgyártó eljárás technológiájának fejlesztése [42] 

 

A technológiai vázlat – a salakhő hasznosítására utaló alsó ábrarész mellőzésével – három fő-

részben mutatja be a feladatcsoportokat, azaz 

 a nagyolvasztó fajlagos kokszfogyasztásának csökkentése; 

 a kokszkemencegáz reformálása szabad H2-ben gazdag gázzá; 

 a nagyolvasztói torokgáz CO2-tartalmának leválasztása, s a CO-ban gazdaggá vált gáz visz-

szavezetése. 

 

A bemutatott ábra arra utal, hogy a kokszkemencegázban lévő kötött állapotú H2 szabaddá téte-

lével, a H2-ben nagyon gazdag gáz a nagyolvasztóba és a DR-reaktorba vezetve, ott redukciót végez 

és C-t vált ki. A redukciós feladat egy másik hányadát a CO2-tartalomtól megszabadított torokgáz 

(BFG) azaz a CO-ban nagyon gazdag véggáz látja el a nagyolvasztóban és a vasszivacsgyártó reak-

torban egyaránt, további kokszmennyiséget takarítva meg. 

A kokszmegtakarítás mértékét fokozza, hogy a H2-es és a CO-os redukcióval készített vasszi-

vacs a nagyolvasztóba adagolva az elegy Fe-tartalmát nagymértékben növeli, a redukálandó fajla-

gos vas-oxid-szükségletet pedig annak arányában csökkenti. 

Ebben a korszerű technológiai rendszerben tehát a nagyolvasztó és a vasszivacs-reaktor egy-

mással szoros együttműködésben, ugyanazon gázminőséggel (H2- és CO) végzi el a redukciós fo-

lyamatokat, a képződött vasszivacs-mennyiségnek nagyolvasztói felhasználása és a C-t helyettesítő 

H2-es redukció kiterjesztése pedig csökkenti a fajlagos kokszfogyasztást, valamint a CO2-emissziót. 
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11.4. Elektroacélmű és DR-mű lehetséges technológiai és energetikai kapcsolata 

A vasszivacsot (DRI) gyártó és az elektroacél gyártásban azt felhasználó acélmű energiamérlege 

jelentősen függ 

 a DR-műben felhasznált gáz mineműségétől (földgáz, kokszkemencegáz), 

 a DRI adagolási hőmérsékletétől (a reaktorból kiáramló forró, vagy hűtött állapot). 

 

A következő két ábra [6] a földgázzal, illetve kokszkemencegázzal működő vasszivacsgyártó 

rendszerben (HyL ZR-eljárás) gyártott DRI forró, illetőleg hideg állapotú, 100 %-ban adagolt (acél-

hulladékot nem használó) fémbetéttel gyártott melegen hengerelt tekercs (Hot Rolled Coils, HRC) 

előállításának energiamérlegéről nyújt tájékoztatást (Direkt Redukció – Elektromos Ívkemence, 

DR-EAF technológiai útvonal). 

A földgázt felhasználó rendszer energia-mérlegére (46. ábra) jellemző, hogy a 

 a DRI adagolási hőmérséklete nagy (600 °C); 

 az acélgyártó villamos kemence energia-szükséglete viszonylag kicsi (390 kWh/t); 

 az energiaimport relatíve kicsi (650 kWh/t ac., beleszámítva az oxigén-előállítást is); 

 a CO2-képződés összességében viszonylag nagy (0,24+0,29=0,53 t/t HRC). 

 

 
 

46. ábra Földgázbázisú, forrón adagolt DRI-t használó elektroacél-gyártó mű energiamérlege 

(a villamosenergia-fogyasztással és az ércelőkészítéssel összefüggő CO2-emisszió elkülönített 

figyelembevétellel) [6] 

 

A kokszkemencegázt felhasználó rendszer energiamérlegében (47. ábra) – a földgázzal működő 

DR-rendszer adataihoz képest –: 

 a DRI adagolási hőmérséklete kicsi (50 °C); 

 az acélgyártó villamos kemence energiaigénye – az előzőből fakadóan – nagyobb (540 

kWh/t ac.); 

 a szükséges energiaimport – következésképpen – nagyobb (920 kWh/t ac., az oxigén-

előállítás igényével együtt); 
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 a CO2-képződés összességében jelentősen kisebb mértékű (0,39 t/t HRC); 

 a kokszkemencegáz befúvásának nagy kompresszió-igénye miatt, a reaktornak sokkal na-

gyobb az energiaigénye (200 kWh/t DRI, földgázfelhasználás esetén csak 80 kWh/t). 

 

 
 

47. ábra Kokszkemence-bázisú, hidegen adagolt DRI-t használó elektroacél-gyártó mű ener-

giamérlege (a villamosenergia-fogyasztással és az ércelőkészítéssel összefüggő CO2-emisszió 

elkülönített figyelembevétellel) [6] (HRC: Hot Rolled Coils: melegen hengerelt tekercsek) 

 

A fajlagos energiafogyasztás nagysága közötti különbség a DRI azonos adagolási hőmérséklete 

esetén természetesen kisebb, de a kokszkemencegázt használó DR-eljárás nagyobb energiafogyasz-

tása jelenik meg, a kisebb CO2-emisszió ellenében, illetve érdekében. 

Az energiamérlegnek az acélgyártó kemencét követően jelentkező tételei természetesen azono-

sak mindkét esetben. 

 

12. Az olvadékredukciós nyersvasgyártás jelentősége és elméleti alap-

jai 

12.1. Az olvadékredukciós nyersvasgyártási módszerek kidolgozásának indítékai 

A nagyolvasztói nyersvasgyártásnak – a nagy termelési egységek, nagy élettartam, hatékony 

kéntelenítés, technológiai igénytelenség a vasérc kémiai jellemzőivel szemben és az elegyalkotók 

lehetséges variációinak sokrétűsége révén – igen előnyös jellemzői vannak, aminek alapján a jövő-

ben is kiemelt vezető szerepet fog játszani a világ nyersvasgyártásában. 

Ugyanakkor vannak olyan kedvezőtlen tulajdonságai, melyek megszüntetésére a nagyolvasz-

tómű nem, vagy csak részlegesen képes. 

Ezek a következők: 
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 tüzelő, ill. redukáló anyaga alapvetően a koksz, melynek beszerezhetősége kellő minőségben 

egyre nehezebb és költségesebb, s emellett nagyon környezetszennyező kokszolóművekben 

gyártják 

 finomércek közvetlen, agglomerálás nélküli kohósítására nincs lehetőség; 

 a hőcserét biztosító gázkeverék fő alkotója a ballaszt nitrogén, így a redukciós folyamat se-

bessége nem kielégítő; 

 a lehetséges hőáramsűrűség a nagyolvasztóban csak 13 %-a az LD-konverterének és 40 %-a 

az UHP-kemencéjének; 

 fajlagos termelése csupán 0,1 t/m
3
 · h, vagyis nagyon elmarad az LD-konverterétől (2,7 t/m

3
 

· h), sőt a vasszivacs-termelésétől (0,45 t/m
3
 · h) is 

 a kialakuló kohézív zóna nehezíti a gázáramlást és annak egyenletes eloszlását; 

 nagy a CO2-emissziója. 

Az olvadékredukciós eljárások kifejlesztésének a legfőbb célja ezek alapján az volt, hogy 

 koksz helyett nem kokszolható szenet használhassanak; 

 agglomerálás nélkül, közvetlenül finomércet is feldolgozhassanak; 

 jelentősen csökkenjen a környezetszennyezés; 

 mérséklődjön a beruházási és a gyártási fajlagos költség; 

 fokozódjon a gyártás flexibilitása 

 kerüljék el a kohézív zóna kialakulását. 

 

Az elmúlt három évtized alatt kidolgozott és kísérleti üzemként, illetve részben nagyüzemként 

működő nyersvasgyártó eljárások eddigi eredményei a telepítés földrajzi környezetétől is függő 

mértékben voltak képesek a célkitűzéseket valóra váltani. A fejlesztés folyamatossága– csakúgy, 

mint a vasszivacsgyártásban – itt is töretlen, ami időről időre újabb és kedvezőbb eredményeket 

valószínűsít, sőt bizonyít. 

12.2. Az olvadékredukciós nyersvasgyártó eljárások különbözőségének elméleti 

alapja 

A vasércekben lévő legfontosabb vas-oxid (hematit, Fe2O3) redukciójának alaplépéseit szemlél-

teti a 48. ábra [20]. A folyamat első lépésében a hematit, Fe
3+

 formából részben redukálódik Fe
2+

-sá 

és magnetitet (Fe3O4, az az Fe2O3.FeO) képez, melyben tehát Fe
3+

 és Fe
2+

 ionok vannak jelen. To-

vábbi redukciólépések eredményeként valamennyi vas Fe
2+

 ionná alakulva wüstitet (FeO) hoz létre. 

A folyamat utolsó lépésében a Fe
2+

 ionok redukálódva fémvassá alakulnak. A képződött fémvas 

részesedésének nagysága az összes vasmennyiségben adja a fémesítés mértékét %-ban. 

 



62 

 

 
 

48. ábra Redukciós folyamat a hematittól a nyersvasig [20] 

 

Végül a vasolvadék karbont vesz fel a redukálószerből vaskarbidot (Fe3C) képezve, ami megkö-

zelítőleg 6,7 % C-t tartalmaz. Az olvadékredukciós eljárásokban (és a nagyolvasztóban) gyártott 

nyersvasak C-tartalma 4-5 %. 

 

A redukció folyamatát bemutató 48. ábrának az előredukció/végredukció (azaz az indi-

rekt/direkt redukció) részesedési aránya szerinti bontása a 49. ábrán [20] látható három részábra 

megjelenítéséhez vezet. 

 

 
 

49. ábra A vas-oxidtól a (folyékony) vasig terjedő technológiai útvonal, a vasérc előredukció 

nélküli (bal), indirekt és direkt redukcióval (közép), 100 %-os előredukcióval végbemenő fo-

lyamatokban. [20] 

 

Az első részábra (bal) az előredukció nélküli (vagy esetleg nagyon minimális előredukciós) egy-

szakaszos eljárásokat jellemzi, melyekben: 

 nem alakul ki gáz/elegy ellenáram; 

 érc, salakfolyosító és redukáló/tüzelő anyagok adagolása a reaktorba folyamatos, az olvadási 

folyamat a reaktor felső részén, a redukció pedig az alsó részén fejeződik be; 

azonban: 

 a nagy gáztérfogat mellett csak kis, közel atmoszférikus lehet a nyomás; 
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 a salak nagy FeO-tartalma Fe-veszteséget, falazateróziót okoz és gátolja a S-telenítést; 

 nagy a hőveszteség a vízzel hűtött falazaton át. 

 

Az egyszakaszos, előredukció nélküli olvadékredukciós eljárások jellegzetes képviselői a kö-

vetkezők: Romelt-, Ausmelt- és bizonyos vonatkozásokban a Hismelt-, valamint a Hisarna-eljárás. 

 

A harmadik ábrarészben (jobb) jelzett megoldás a nagymértékű, közel 100 %-os részesedésű 

előredukcióval működő eljárásokra utal, ahol: 

 dúsított és pelletezett vasércet adagolnak; 

 hőfejlesztésre és redukcióra szilárd szén áll rendelkezésre; 

 a nyersvas és a salak megolvasztására különálló elektromos kemencéket csatlakoztatnak. 

 

Hátránya, hogy a redukciós folyamatokat hordozó forgómedencés kemence kis termelő képes-

séggel, kis nyomáson, nagy gáztérfogattal és nagy hőveszteséggel működik. 

Legjellemzőbb eljárásai: az ITmk3 és a Fastmelt. 

 

A második ábrarész (középső) szemlélteti azon eljárásrendszereket, melyek valamilyen arány-

ban az elő- és a végredukciót működtetik. A meghatározható legkedvezőbb reakciómérleg-arányok 

biztosítják a legkisebb fajlagos szénfogyasztást (pl. 700 kg/t nyersvas) megnövelt (max. 500 kPa) 

nyomás mellett. 

A rendszer jellemző technológiái a következők: Corex-, Finex-, Kawasaki XR- és Sumitomo-

eljárás. 

 

A tárgyalt technológiai változatoknak, illetve példaként említett egyes eljárásainak hátrányai fo-

lyamatos kutatás eredményei alapján mérséklődnek, vagy megszűnnek, illetőleg újabb és egyben 

jobb eljárások a kedvezőtlenebbeket háttérbe szorítják. 

 

13. Az olvadékredukciós nyersvasgyártás technológiai rendszerének 

kialakulása és felosztása 

13.1. Az előredukció mértéke és a C-fogyasztás összefüggése 

Az olvadékredukciós eljárásokban az előredukció mértékének hatása a fajlagos C-fogyasztásra, 

a CO-mérleg alapján meghatározható az alábbiak szerint: 

100 %-os előredukció (indirekt redukció) esetén: 

  Fe2O3 + 3CO = 2Fe +3CO2 (sztöchiometriai egyenlőség) 

A redukció CO-igénye 50 %-os CO-kihasználásnál: 

  Fe2O3 + 6CO = 2Fe +3CO2 + 3 CO (egyensúlyi egyenlőség) 

  Fe /kgm 1,2 
112

22,416
  CO 3


   1200 m
3
/t Fe  (900 °C) 

 

100 %-os olvadékredukció (direkt redukció; 1500 °C) esetén: 

  Fe2O3 + 3C = 2Fe +3CO H°=(+) 

A redukció CO-képződése: 
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  Fe /kgm ,60
112

22,413
  CO 3


   600 m
3
/t Fe 

 

A redukció-entalpia, felhevítés, olvasztás, hőveszteség fedezetére szükséges C parciális oxidá-

ciójának (C + 0,5O2 = CO) CO-termelése: 1900 m
3
/t Fe 

így a 100 %-os olvadékredukció CO-képződése: 2500 m
3
/t Fe 

azaz több mint kétszer annyi, mint a 100 %-os előredukció (indirekt red.) CO-igénye. 

 

Az előredukció CO-szükségletének biztosításához tartozó C-igény, valamint az olvadékreduk-

ció (direkt redukció) C-igényének együttes mennyisége az előredukció mértékének nyilvánvaló 

függvénye. A vonatkozó összefüggéseket az 50. ábra [20] szemlélteti különböző redukcióhőmérsék-

letre és CO-kihasználásra érvényesen. 

 

 
 

50. ábra A vas-oxidok különböző redukciós módja fémvas (olvadék) előállítására [20] 

13.2. Az optimális mértékű előredukció és a kapcsolódó technológiai eljárások 

Az 5. ábrán látható diagram baloldali széle az előredukció nélküli (vagy nagyon minimális 

előredukcióval működő) eljárások tartománya. Itt a vas-oxidok megolvadnak, majd C-nal reduká-

lódnak. A redukcióhoz és annak hőszükségletéhez az érc, a nyersvas és salak felhevítéséhez és 
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megolvasztásához, s a nagy hőmérsékleten távozó kémiai energiával rendelkező CO energiatartal-

mának fedezéséhez nagymennyiségű C-ra van szükség. 

A diagram jobb oldali szélének tartományában elhelyezkedő eljárások 100 %-ban (vagy csak-

nem teljes mértékben) előredukcióval dolgoznak, melyeknek az indirekt redukcióhoz szükséges 

teljes C-mennyiségre szükségük van, Ez – a CO-os redukció ismert egyensúlyi viszonyai miatt – 

sokkal több a sztöchiometriai mennyiségnél. A vasszivacs és a salak megolvasztása további hő-

mennyiséget igényel. A gáz szenzibilis hője csak részben hasznosul. 

A két szélső helyzet közötti tartomány az előredukció/végredukció részarányait tekintve elvileg 

opcionális, de természetes, hogy optimális előredukció/végredukció arányú végredukcióban (olva-

dékredukcióban) annyi CO-nak kell képződnie 1t Fe-ra, mint amennyire a kedvező mértékű 

előredukcióban (indirekt redukcióban) szükség van 1 t Fe előállításához. 

A redukciós folyamatok módozatainak ideális aránya, vagy az előredukciónak legkedvezőbb 

részesedési mértéke tehát megfelel a 

 

CO-képződés a végredukcióból = CO-szükséglet az előredukcióhoz 

 

egyenletnek. Az 50.ábra diagramjából megállapítható, hogy ez az egyenlőség – 1000 °C-os reduk-

cióhőmérséklet és 50 %-os CO-kihasználás esetén – 70 %-os részesedésű előredukciót (30 %-os 

vég-, azaz olvadékredukciót) jelöl meg. 

Az ábra mutatja, hogy a legkedvezőbb feltételeknek a Finex-, Corex-eljárások (mint folyamato-

san működő nagyüzemi technológiák) felelnek meg, 750 kg/t nyersvas C-fogyasztással. A példa-

ként vett, 100 %-ban olvadék-, azaz végredukcióval működő Romelt-eljárás, valamint a csaknem 

100 % előredukcióval dolgozó Fastmelt-eljárás is még távol van az optimális C-fogyasztástól. 

A CO-mérleg alapján meghatározott ideális C-fogyasztás adagszámításai itt nem veszik figye-

lembe a képződött CO kémiai energiájának és szenzibilis hőjének hasznosítási lehetőségét. Továbbá 

az ábra jelzi, hogy a CO-igényt és -termelést jelző egyenesek – optimális helyzetnek tekinthető – 

metszéspontja jelentősen nagyobb előredukció-mértéket jelez a kisebb redukcióhőmérsékleten, il-

letve a csökkent CO-kihasználás esetén. Minderre természetesen a felhasznált szén minősége – el-

sősorban fűtőértéke – is hatást gyakorol. A vonatkozó számításokat a 14.1.4. fejezet tárgyalja, alap-

vetően a gázmérleg egyensúlyára alapozva. 

13.3. Olvadékredukciós kemence-csoportok 

A különböző eljáráscsoportok ércelőredukáló és -előmelegítő reaktorának működése a szerint 

tér el egymástól, hogy finomércet (fluidizált ágy), vagy darabosat (aknás reaktor) dolgoz fel. 

Az olvadékfázis két berendezéstípusa közül az egyik, az ún. „konverter-típusú” olvasztó, mely-

ben főleg a nem vagy kevésbé előredukált ércek nagymértékű végredukciójának, az olvasztásnak, 

valamint a salak/fém reakcióknak a folyamatai játszódnak le, míg a másik típusú és „gázosító-

típusú” olvasztónak nevezett kemencében kismértékű redukcióval párosuló vasszivacs-olvasztás és 

redukáló gázfejlesztés megy végbe, a viszonylag kevés salak/fém folyamat mellett. 

A „konverter-típusú” olvasztóval működő eljárások egyik jelentős képviselője a DIOS-eljárás, 

míg a kiemelkedő jelentőségű COREX-eljárás „gázosító típusú” olvasztót működtet. Kísérleti stá-

diumban más berendezésekkel (aknás-, forgómedencés kemence, stb.) működő eljárások is ismere-

tesek. 

Valamennyi olvadékredukciós eljárás közös jellemzője (csaknem kivétel nélkül) hogy energia-

forrásként és redukálószerként szenet, vagy abból képződött CO-ot, oxidálószerként pedig technikai 

tisztaságú oxigént használ, s az általában jóminőségű vasércből, a nagyolvasztói nyersvassal azo-

nos, ill. gyakorlatilag azonos minőségű nyersvasat termel (esetenként kiegészítő üstmetallurgiai 

kéntelenítéssel). 

Az olvasztó-gázosító kemencével és aknás előredukcióval nagyüzemileg működő Corex-eljárás 

két főrészre osztott rendszerét szemlélteti példaként az 51. ábra [21] a nagyolvasztóval összehason-

lítva. Az ábra mutatja a nagyolvasztói kohézív zóna várható megszűnésének lehetőségei és az elő- 
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(indirekt), majd vég- (direkt) redukció térbeli, illetőleg berendezéstechnikai elkülönítésével annak 

az adottságnak a kihasználását teszi lehetővé, hogy az indirekt és a direkt redukció üzemi térségé-

ben az adott folyamatra legkedvezőbb hőmérséklettartomány uralkodjon. 

 

 
 

51. ábra A nagyolvasztói kohézív zóna elkerülése a Corex-eljárásban [21] 

14. A legjelentősebb olvadékredukciós eljárások jellemzése, üzemi, 

termelési eredményei, fejlesztési törekvései (Corex-, Finex-eljárás) 

Az eljárásoknak az olvasztó-gázosító kemencét használók csoportjába tartozik az olvadékre-

dukciós nyersvasgyártás, nagyüzemi termelést folytató COREX- illetve az annak – finomércek fel-

dolgozására alkalmas – továbbfejlesztett, szintén nagyüzemileg működő változata, a Finex-eljárás. 

14.1. A COREX-eljárás 

14.1.1. Az eljárás követelményei a betétanyagokkal szemben 

Az eljárás mindkét alapvető betétanyagával, azaz az aknás reaktorban redukálódó vasérccel, il-

letőleg pellettel szemben, valamint az olvasztó-gázosító kemencébe adagolt szénnel szemben tá-

masztott kiemelkedően fontos követelmény mindazon paraméterek nagyon kedvező értéke, melyek 

a redukáló reaktorban, illetőleg az olvasztó-gázosító kemencében biztosítják az anyagoszlop, illető-

leg az anyagréteg (anyagágy) jó gázpermeabilitását. 

14.1.1.1. A vasércekkel (pelletekkel) szemben támasztott követelmények 

A vashordozó anyagok szükséges, tipikus jellemzőit az 5. táblázat [22] foglalja össze, érzékel-

tetve a permeabilitás szempontjából fontos granulometriai összetételre ható tényezők (dobpró-

ba(trumbling test), illetve a kopásállóság (abrasion)) jelentőségét is. 
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5. táblázat Vashordozó anyagok tipikus analízise [22] 

 

Parameter Preferred value 

Size +8-16 mm 

Chemical analysis  

Fe (total),  % >64 

FeO,  % <0.5 

SiO2+Al2O3,  % <5.0 

Cold trumbling test  

Tumbler index (+6.3 mm),  % >95 % 

Abrasion index (-0.5 mm),  % <3 % 

CCS, kg >225 

Static reduction test  

Reducibility ( %dR/dt)40 >0.4 of O2min
-1

 

Metallisation,  % >90 

Reduction disintegration index (-6.3 mm),  % <12 % 

Reduction disintegration index (-0.5 mm),  % <4 % 

14.1.1.2. A szénnel szemben támasztott követelmények és annak folyamatai 

Az olvasztó-gázosító kemencébe adagolt szén nem kokszolható. Főbb kémiai alkotóiról – a 

kokszolható szenekről is az összehasonlíthatóság érdekében – az 52. számú ternér-ábra [23] nyújt 

tájékoztatást. Az igény a minél nagyobb C- és a minél kisebb hamu- és S-tartalom. Az illótartalom-

nak merev korlátai nincsenek, mivel az olvasztó-gázosító kemencében nincs hőhiány (a direkt re-

dukció mértéke kicsi), így a szén illóanyag-tartalmának hőfogyasztó bomlása nem okoz hőellátási 

problémát. 

 

 
 

52. ábra Nyersvasgyártási folyamatok szénféleségei [23] 

A Corex-eljárásban használatos szén tipikus jellemzőit a 6. táblázat [22] tartalmazza. 
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6. táblázat A Corex-eljárásban használatos szenek tipikus jellemzői [22] 

 

Parameter Preferred value 

Moisture in coal,  % <4 

Fixed carbon,  % >59 

Volatile matter,  % 25-27 

Ash,  % <11 

Sulphur,  % <0.6 

Char strength after reaction (CCSR), ( %+10mm) >45 

Char reactivity index (CCRI),  % <35 

Heat of cracking, kJ kg
-1

 Lower the better 

Mean particle size (MPS), mm 19-22 

 

A szénjellemzők sorában kiemelkedő jelentőséggel bírnak a szén, pontosabban a félkoksz (a 

nedvesség és az illóanyag eltávolítása után maradt fix C+hamu) nagyhőmérsékleti tulajdonságai, 

vagyis a reakció utáni szilárdság CCSR, (coal char strength after reaction) és a reakcióképességi 

index (CCRI, coal char reactivity index). A termelés növekedésével a félkokszágy szilárdsága és 

gázpermeabilitása nagyon fontos tényezővé válik, ezért a CCSR (+10mm, %) értékének 45 % fö-

lött, a CCRI-nek pedig 30 %-nál kisebbnek kell lennie kedvező feltételek között. 

A szénfelhasználásban együttműködő vasmetallurgiai rendszerek szinergiájának tájékoztató 

vázlatát az 53. ábra [24] szemlélteti. Látható, hogy a Corex-eljárás alapvetően nemkokszolható sze-

net használ 6-60 mm szemnagysággal, de bizonyos mennyiségű 10-25 mm-es szemnagyságú, un. 

diókokszot is adagolhat. A -6mm szemnagyságú leválasztott széndara-, ill. szénporhányad a nagy-

olvasztóba fújható, esetleg részben a kokszolókemencébe viszik. 

 

 
 

53. ábra A Corex-mű és a nagyolvasztó szinergiája a szénfelhasználásban [24] 

 

A félkokszágy fokozatos megújulása, azaz süllyedése közben a fúvósíkba injektált szénnel le-

játszódó 

C + O2 = CO2 

folyamatban képződő CO2-dal a félkoksz elgázosodik, a  
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CO2 + O2 = 2CO 

reakció szerint. Ha ez a folyamat gyors (a CCRI nagy), a C-fogyasztás megnövekszik és elősegíti 

kis égési tartományok kialakulását. Ennek viszont az egyenlőtlen gázárameloszlás és a félkokszágy 

kedvezőtlen hőegyensúlya a következménye. 

Ebből fakadóan gyengébb minőségű szén (CCSR<45 %) felhasználása esetén részleges koksz-

adagolásra van szükség annál nagyobb mértékben, minél kisebb a szén (félkoksz) reakció utáni szi-

lárdsága, a stabil üzemi állapot fenntartása érdekében [22]. A kokszszükséglet tehát annál nagyobb, 

minél kisebb a félkokszágy permeabilitása, a poros és nagy CCRI-értékű szén felhasználása követ-

kezményeként. A kokszfelhasználás kizárása tehát csak jóminőségű szén adagolásával valósítható 

meg. 

14.1.2. A Corex-eljárás működési rendszere 

Az eljárási folyamatról, a 54. számú ábrán 20 bemutatott működési séma nyújt tájékoztatást. A 

rendszer alapvetően két főrészből áll, mégpedig a pl. 20 m magas és 4,6 m belső átmérőjű redukáló 

reaktorból, valamint a nagyságában annak megfelelő, 28 m magas és 9,2 m kupolaátmérőjű olvasz-

tó-gázosító kemencéből. 

 

 
 

54. ábraA COREX-eljárás működési rendszere [20] 

 

 A redukáló reaktorba adagolt darabos vasérc, ill. pellet kémiai összetétele pl. a következő: 

 

Alkotók, % Fe Mn SiO2 Al2O3 CaO MgO K2O P S 

Darabos érc 66,00 - 2,82 0,96 0,22 0,11 0,13 0,04 0,03 

Pellet 64,22 - 2,80 0,59 3,86 0,26 0,01 0,03 0,01 

 

A COREX-eljárás a nagyobb alkálitartalmú érceket is fel tudja dolgozni, egyrészt azért, mert a 

redukáló reaktorból érkező vasszivacs olyan gyorsan olvad meg a gázosító-olvasztó kemencében 

uralkodó nagy hőmérsékleten, hogy a meddőjében lévő alkálifémoxidok redukciójához nincs kellő 

idő, így azok zöme gyakorlatilag redukálatlanul jut a salakba. Másrészt a gázba jutott maradék 

alkálimennyiség – a hűtőgáz bekeverésének hatására – kondenzálódik és a gázmosóban kiválik. Így 

az Na2O 85 %-a a salakkal, 15 %-a pedig a gázmosó iszapjával távozik a rendszerből. A K2O-ra 

vonatkozó ugyanezen mértékek 50-50 %-ban jelennek meg. 
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14.1.2.1. Az előredukáló (vasszivacs-gyártó) reaktor folyamatai 

Az érc a reaktorban gyakorlatilag vasszivaccsá redukálódik (85-90 %-os fémesítés) kb. 850 °C-

os hőmérsékleten és 1,5 bar nyomáson, a 

 

Fe2O3 + 3CO/3H2 = 2Fe + 3CO2/3H2O 

ill. Fe2O3 +  CO/H2  = 2FeO + CO2/H2O 

 

sztöchiometriai reakcióegyenlet szerint, mely folyamat a CO-os redukció esetén gyengén 

hőtermelő, a H2-esre vonatkozóan viszont hőfogyasztó. 

A redukálógázt az olvasztó-gázosító kemence állítja elő – a karbonoxidáció mellett – a szén illó-

tartalmának bomlását és a vízgázreakciókat is magába foglaló 

 

2C + O2 =  2CO    CHn = C + nH 

CO + 0,5O2 =  CO2   H2O + C = CO + H2 

CO2 + C =  2CO    H2O + CO = CO2 + H2 

 

reakciók eredményeként, pl. a következő összetételben: 

CO = 82,1 % H2 = 13,1 % CO2 = 1,0 % H2O = 0,3 % CH4 = 0,5 % N2 = 3,0 % 

A redukálógáz a redukáló reaktor alsó részén, folyamatosan áramlik a reaktorba, ahol az érccel 

ellenáramban felfelé haladva – a vas-oxidok redukciója mellett – végbemegy a gáz S-telenítése is, 

az érccel együtt adagolt mészkő, ill. dolomit részleges, termikus bomlásának és így kéntelenítő ké-

pességének hatására. 

A nyersvaskarbonizáció folyamatát a redukciós reaktorban a  

3Fe + 2CO = Fe3C + CO2 

reakcióegyenlet írja le. 

14.1.2.2. Az olvasztó-gázosító kemence folyamatai 

A képződött vasszivacsot – a már részben bontott mészkővel és dolomittal együtt – csigás szállí-

tóval folyamatosan távolítják el a reaktor alján és adagolják az olvasztó-gázosító kemencébe, annak 

kupoláján át, ahonnan a gravitáció hatására süllyednek, a kemence alsó régiójában kialakult 

fluidizált ágyba. 

A kemence kupoláján keresztül adagolt szén és a kemence alsó, medencerészének oldalán befújt 

oxigén között lejátszódó oxidációs folyamatok nem csak a redukálógáz-fejlesztést szolgálják, ha-

nem a rendszer hőszükségletének a fedezését, azaz a vas és a salak előállításának és megolvasztásá-

nak hőellátását is. 

A szén, a salak és a fém felett létrejött fluidizációs zónában – az alulról érkező, forró 

redukálógáz hatására – kigázosodik. A salakfelülethez közel kerülő, nagyobb része a leírt hőtermelő 

(egyben redukálógáz-termelő) folyamatban vesz részt, másik része pedig redukálja a vasszivacs 

maradék vas-oxidtartalmát, a 

FeO + C = Fe + CO 

endoterm reakció szerint. 

14.1.2.3. Az olvasztó-gázosító kemencében képződő gáz kezelése, megosztása, s a redukciós reak-

torból távozó gáz jellemzői 

A kemencében kialakuló 2200 °C-os hőmérsékletű gáz, a kemence fölső, a gázosító fluidizált 

ágy fölötti tartományában jelentősen, kb. 1040 °C-ra lehűl a beáramló szénnel való érintkezés és az 
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illóanyagok bomlásának hőfogyasztása következtében. Minthogy a redukció optimális hőmérsékle-

téhez (850 °C) az még mindig nagy,  a kemencéből a kupolán át távozó redukálógázt – a redukciós 

reaktorba-vezetés előtt – a forrógázciklonban portalanított redukálógáznak, erre a célra leválasztott, 

majd gázmosóban tisztított és lehűtött részével 870 °C-ra hűtik. A forróciklonban leválasztott port 

oxigén/por fúvókán keresztül juttatják vissza a kemencébe, a leválasztott, lehűtött, tisztított 

redukálógáz másik részét pedig, a reaktorból távozó, ún. exportgázhoz vezetik. 

A redukciós reaktorból távozó gáz – a redukció termodinamikai egyensúlyi viszonyai következté-

ben – még sok kihasználatlan CO-ot (35-45 %) és H2-t (15-20 %) tartalmaz (30-35 % CO2 és 1-1,5 

% CH4 mellett), aminek révén fűtőértéke 7600-7900 kJ/m
3
, vagyis több mint kétszerese a nagyol-

vasztó torokgázáénak. Az adiabatikus lánghőmérséklete ennek a gáznak 1800-1900 °C, azaz gya-

korlatilag azonos a földgázéval (1900-2000 °C). Így a nagyértékű és egyben környezetbarát (nagy a 

H2-tartalma) tüzelőanyag, aminek értékesítése – jelentős mennyisége (1470-1760 m
3
/t nyv) mellett 

– alapvető fontossággal bír, a COREX-eljárás gazdaságossága szempontjából. 

14.1.2.4. A képződött salak és nyersvas kémiai összetétele 

A távozó, 250-350 °C-os torokgázt egy mosóban 30-60 °C-ra hűtik, portartalmát max. 5 mg/m
3
-

re csökkentik, s a keletkezett iszapot ülepítőbe vezetik. 

A képződött nyersvas és salak, a fluidizációs zónából folyik a gázosító medencébe, ahol sűrűsé-

gük szerint elkülönülnek és ahonnan a szokásos módon csapolják azokat. 

A termelt salak és nyersvas kémiai összetétele gyakorlatilag azonos a nagyolvasztói salakéval és 

nyersvaséal, amint azt a 7. és 8. táblázat [24] tanúsítja.  

 

7. táblázat Corex- és nagyolvasztói salakösszetétel [24] 

 

 Corex BF 

CaO,  % 35,50 35,00 

MgO,  % 13,00 9,00 

SiO2,  % 31,00 35,00 

Al2O3,  % 18,00 18,00 

FeO,  % 0,25 0,50 

S,  % 1,07 0,77 

B2 1,15 1,00 

 

A valamivel nagyobb salakbázikusság (B2) a fokozottabb S-telenítési igényt szolgálja. 

 

 

8. táblázat Corex- és nagyolvasztói nyersvasösszetétel [24] 

 

 Corex BF 

HM temperature,  °C 1480±10 1480±10 

C,  % 4,40 4,50 

Si,  % 0,80 0,75 

S,  % 0,03 0,04 

P,  % 0,15 0,10 

Mn,  % 0,09 0,07 

 



72 

 

14.1.2.5. A nyersvas Si-tartalmának függőségei 

A nyersvasba kerülő Si-mennyiség túlnyomó hányada (~70 %), a tüzelőanyag (szén, koksz) 

hamujában lévő SiO2-nek, a vele érintkezésben lévő C-nal lejátszódó redukciója révén képződő 

SiO2-ból redukálódik. A tüzelőanyag hamujának SiO2-jának redukciója Si-á – a kinetikai előnyök, 

azaz a tüzelőanyag hamujának és C-tartalmának közvetlen érintkezése – következtében kb. 10-szer 

nagyobb sebességű, mint a salakban lévő SiO2-é. Ebből következően a nyersvas Si-tartalmának ki-

alakulása a Corex-eljárásban, a nagyolvasztói folyamattól eltérő, a félkokszágy (nedvességtől és 

illóanyagoktól az olvasztó-gázosító kemence felső tartományában már megszabadult szénágy) és a 

viszonylag nagy tüzelőanyag-hányad következtében. 

A Corex-eljárás elegyéből származó SiO2-mennyiség ~135 kg/t nyersvas (a nagyolvasztóban ez 

~110 kg/t nyv.), a tüzelőanyag-hamuval bevitt SiO2 ~60 kg/t nyv. (a nagyolvasztóban ~40 kg/t 

nyv.). 

Eltérően a nagyolvasztótól, a Corex-eljárás elméleti égéshőmérséklete nagyon nagy (~3400 °C, 

az oxigénbefúvás következtében). Ez a nagy hőmérséklet párosulva a szénhamuval bevitt SiO2-

mennyiséggel, nagymértékű SiO2-képződéshez vezet, azaz több Si juthat a nyersvasba, mint a 

nagyolvasztóban. A Si-tartalom növekedésére gyakorol hatást a csepegőzóna térfogatának növeke-

dése azáltal, hogy nő a rendelkezésre álló idő, a Si-nak a nyersvascseppekbe jutásához a SiO-gázból 

[25]. 

A Corex-nyersvas várható Si-tartalmának előrejelzésére az alábbi regressziós összefüggés [25] 

áll rendelkezésre: 

[Si]=-1,52+0,089(Al2O3)+0,131(CaO)-0,0029SR+0,017Moist+0,009Metln-

0,014JOF+0,03VM-0,082CO2-0,006coalCSR-0,046H2+0,013FuelSiO2  (R
2
=0,69) 

 

A képletben Al2O3 és CaO a salak alkotói %, SR a salakmennyiség kg/t nyv., Moist a szénned-

vesség  %, Metln a fémesítés  %, JOF a finomvasérc  %, CO2 a torokgáz CO2-tartalom  %, H2 a 

redukálógáz H2-tartalma  %, Fuel SiO2 a szénből vagy kokszból származó SiO2 kg/t nyv., VM az 

illóanyag  %, coalCSR szén szilárdsága reakció után. 

Az előrejelzett és a valódi értékek közötti eltérés ±5 %, a 0,5-1,6 % Si-tartalom tartományában. 

14.1.2.6. A Corex- és a nagyolvasztói torokgáz jellemzői 

A Corex eljárás harmadik terméke a torokgáz, melynek kémiai összetétele és – ebből fakadóan 

– fűtőértéke is már jelentősen eltér a nagyolvasztói torokgázétól, amint az a 9. táblázat [24] adatai-

ból megállapítható. A Corex-torokgáznak a nagyolvasztóihoz viszonyítva 2,6-2,7-szer nagyobb 

fűtőértéke, az olvasztó-gázosító kemencéből származó redukálógáz nagy CO-tartalmából (~82 %) 

és a levegő kihagyásából következő N2-mentességből adódik. 

A rendszer gazdaságossága alapvetően a torokgáznak, mint exportgáznak a hasznosításától, ill. 

értékesítésétől függ. Az általában 98 %-os hasznosultság keretében erőművek, pelletező művek, 

zsugorító művek, üsthevítés és kemencefűtés energiaforrásaként, illetve esetenként, mint redukáló 

gáz áll rendelkezésre. 

 

9. táblázat Corex- és nagyolvasztógáz kémiai összetétele [24] 

 

Top gas Corex BF 

CO,  % 45 23 

CO2,  % 35 21 

H2,  % 18 5 

N2,  % 2 52 

Caloric value, kJ Nm
-3

 ~8200 ~3100 
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Az exportgáz teljes hasznosítása esetén a nyersvasgyártáshoz bevezetett 27,6-29,5 GJ/t szén-

energiából (ez igen nagy érték a nagyolvasztói nyersvasgyártás kokszfogyasztásához képest is) 12-

13 GJ/t megtérül, ami kb. 40 %-a a bevitt szénenergiának. 

14.1.3. Az eljárás főbb működési paraméterértékei 

A Corex-eljárás üzemi paramétereit a JSW Steel Ltd. adatai jellemzik a 10. táblázatban [24] 

foglaltak szerint. A kapcsolódó tüzelőanyag-fogyasztás 1000 kg/t nyv. A nagy tüzelőanyag-

fogyasztás hőnergia-megfelelőjének jelentős hányadát (~40 %) az exportgáz képviseli, s ezért hasz-

nosítása alapérdek. 

 

10. táblázat A JSW Steel Corex-művének üzemi adatai [24] 

 

 
 

14.1.3.1. Az elméleti égéshőmérséklet meghatározása 

A Corex-eljárásban kialakuló elméleti égéshőmérséklet a következő összefüggéssel határozható 

meg, a  

C + 0,5 O2 = CO  H= -43,87 kJ/mol 

parciális karbonoxidáció hőfejlesztése szerint számított hőmérleg alapján [25] 

25c5,2

)2201c1500(071,1
RAFT

CO.p

char.p




   °C 

Az egyenletben RAFT (Raceway adiabatic flame temperature) az elméleti égéshőmérséklet °C, 

cp.char a félkoksz (hamu+fixkarbon) fajlagos hőkapacitása, cp.CO a CO fajlagos hőkapacitása. Az oxi-

gén 99,9 %-os tisztaságú és azt 25 °C-os hőmérsékleten fújják be az olvasztó-gázosító kemence 

oxidációs (cirkulációs) zónájába. 

 

14.1.3.2. A fajlagos tüzelőanyag-igény meghatározása 

A fajlagos tüzelőanyag-szükséglet regressziós analízise azt mutatta, hogy a finom szemcsézetű 

(<6,3 mm) szén részesedésének növekedése nagyobb tüzelőanyag-fogyasztásához vezet, s egyben 

közvetve fokozza a nyersvas Si-tartalmát. A meghatározott összefüggések alapján a tüzelőanyag-

igény meghatározására alkalmas regressziós összefüggés a következő [25]: 

 

Fuel rate = 1728-8,0 MR+12,2Moist-1,3Metln+0,2SR+2,5US+1,0VM 
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A kifejezésben Fuel rate a tüzelőanyagmennyiség kg/t nyv., MR az olvasztási teljesítmény t/h, 

Moist a szénnedvesség  %, Metln a fémesítés  %, SR a salakmenny. kg/t nyv., US a finomszemcse-

részesedés a szénben (-6,3 %), VM az illóanyagmenny. a szénben %. 

 

A kapcsolódó ellenőrző vizsgálatok [22] bizonyították, hogy a bemutatott összefüggéssel 

előrejelzett fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás és ennek valódi értéke gyakorlatilag egyezik. 

14.1.4. Az optimális vasszivacs-fémesítési fok meghatározása gázmérleg alapján 

A Corex-eljárás szén-, illetve energiafogyasztását alapvetően meghatározza a termelt és szük-

séges gázmennyiség egyensúlyának, valamint a vasszivacs-fémesítésnek a mértéke, s az arra ható 

széntulajdonságok, főleg az effektív fűtőérték. Az itt hivatkozott vizsgálatok [26] – itt nem részlete-

zett – levezetéseinek eredményei, a következő összefüggésekben jelennek meg: 

Az olvasztó-gázosító kemencében, 1 t nyersvasra vonatkoztatott képződő gázmennyiséget az 

alábbi összefüggés adja: 

e

s

gp
Q

Q
MM    kmol / t nyv. 

melyben    Mg  a szén égéséből származó gázmennyiség, kmol/kg szén 

       Qs az 1t nyersvashoz szükséges vasércmennyiség olvasztási hőszükséglete, kJ/t nyv. 

       Qe az olvasztásra használt szén effektív (hasznosuló) fűtőértéke, kJ/kg szén. 

 

A szén kémiai összetételének ismeretében – vonatkozó tényezők adatainak felhasználásával – a 

képződő, illetőleg termelt gázmennyiség (Mp) a fenti egyenlettel kiszámítható. 

14.1.4.1. A fémesítési fok és a redukálógáz-igény összefüggése 

A vasérc – meghatározott mértékű – előredukciójához szükséges gázmennyiség (Mr) – az adott 

vasérc kémiai összetétele alapján – meghatározható. A vonatkozó levezetések eredményei az alábbi 

összefüggést adják a gázszükséglet számítására [26]: 

 


m

r

R96,1648,8
M


   kmol / t nyv. 

A képletben:  Rm: a termelt vasszivacs fémesítési foka 

  :  a redukálógáz kémiai kihasználásának hányadosa, azaz =0,555-0,317XH [26] 

melyben XH= a H2 és H2O mol frakciója a H2, H2O, CO és CO2 gázkeverékben 

  16,96 a Fe-molok száma 1 kg nyersvasban. 

 

Feltételezett, s az átlagos gázkihasználásnak megfelelő =46,7 % esetén az egyszerűsített kép-

let a következő [26]: 

 

Mr = 17,78 + 35,56 Rm  kmol / t nyv. 

A fémesítési fok és a redukálógáz-szükséglet közötti összefüggést a 55. ábra [26] szemlélteti, 

jelezve az Mr számottevő növekedését az Rm függvényében. 
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55. ábra A redukálógáz-mennyiség (Mr) a fémesítési fok (Rm) függvényében [26] 

 

14.1.4.2. A gázmérleg-egyensúly és a fémesítési fok összefüggése 

Nyilvánvaló, hogy a gázfelesleg képződésének elkerülésére, azaz a minimális szén- és energia-

fogyasztás biztosítása érdekében, az adott szénminőségre érvényes gázmérlegnek, azaz a termelt és 

a szükséges gázmennyiség azonosságának, vagyis az  

 

Mp = Mr 

egyenlőségnek létre kell jönnie, s az ezáltal megjelölt vasszivacs-fémesítési fokot kell – az adott 

szén- és vasércminőségre vonatkozóan – optimálisnak tekinteni. 

A hivatkozott vizsgálatokban [26] felvett vasérc és szén, valamint a termelt gáz jellemzőit az 

alábbi összeállítás tartalmazza: 

 

 Fe FeO CaO SiO2 MgO Qo 

 % kJ / t nyv. 

Vasérc (Sishen) 66,30 0,21 0,09 3,26 0,06 5.835.800 

 

 Hamu Illó C H Qe 

  % kJ / t nyv. 

Szén (Sys) 8,51 40,12 83,48 5,68 2768 

 

 CO CO2 H2 H2O xH Mg o 

 % kmol / kg szén % 

Gáz 68,17 2,84 27,54 1,45 0,29 0,08963 4,31 

 

 

A számított eredmények felhasználásával készült 56. ábra [26] mutatja, hogy a fémesítési fok 

növekedésével csökkenő gáztermelést (Mp) jelző egyenes és az egyidejűleg növekvő gázigényt (Mr) 

képviselő egyenes metszéspontja, azaz az Mp=Mr egyenlőség az SRm=0,92-os számított elméleti 

fémesítés foknál jön létre, az adott vasérc és szén felhasználásakor, jelezve egyben az elérhető leg-

kisebb energiafogyasztás Rm-helyzetét. 
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56. ábra Összefüggés a képződött szükséges gázmennyiség és a fémesítési fok között, adott 

hasznosítható szénfűtőérték esetén [26] 

 

Ha a fémesítési fok (Rm) a valóságban <0,92, ez arra utal, hogy a termelt gáz mennyisége több 

a szükségesnél, azaz redukálógáz-felesleg képződik, ami energiaveszteséget jelent. Ha pedig 

Rm>0,92, a gáztermelés kisebb az igényeltnél, így a rendszer további szénadagolásra, azaz  gázter-

melésre kényszerül a szükséglet kielégítéséig. Ez többlet olvasztási hőt és nagyobb gázhőmérsékle-

tet eredményez. 

14.1.4.3. Az optimális fémesítési fok, a szén effektív fűtőértéke és a minimális energiafogyasztás 

összefüggése 

A minimális energiafogyasztás elérését segítő optimális fémesítési fok (Rm) természetesen a 

felhasznált szén jellemzőinek, alapvetően effektív fűtőértékének függvényében változik. Annak 

feltételezésével végzett számítások eredményei szerint, hogy a képződött gáz teljes mennyiségében 

részt vesz a redukcióban, a különböző szenek effektív fűtőértékének függvényében változó számí-

tott fémesítési fok (SRm) között az 57. ábrán [26] látható összefüggés jön létre. (A számítási mód 

némi bizonytalanságára utal, hogy túlságosan kicsi effektív fűtőértékű szenek esetében SRm>1, azaz 

irreális értékek jelenhetnek meg.) 
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57. ábra A fémesítés foka az effektív fűtőérték függvényében [26] 

 

A Corex-művekben elérhető vasszivacs-fémesítési fok 0,85-0,95 [26], aminek a fenntartásához 

2500-3200 kJ/kg szén effektív fűtőértékkel rendelkező szenekre van szükség az 57. ábra szerint, 

biztosítva a mérleg alapján legkisebb szénfogyasztást. 

Kedvezőtlen tehát, ha az adott szén túlságosan nagy effektív fűtőértékkel rendelkezik, mert eb-

ben az esetben – a kisebb mértékű gáztermelés, <0,52-os fémesítésnél hozza létre az Mp=Mr egyen-

súlyt, amint azt a 58. ábra [26] szemlélteti. 

 

 
 

58. ábra A gáztermelés, -igény és fémesítési fok összefüggése nagy effektív fűtőértékű szén 

esetén [26] 

Amikor pedig a szén effektív fűtőértéke túlságosan kicsi, akkor a képződött gázmennyiség 

messze meghaladja a redukcióhoz szükséges mennyiséget és az Mp- és Mr-mennyiségeket jellemző 

egyenesek metszéspontja, azaz a gázegyensúly csak irreálisan nagy >0,95 (az ábra szerint 

SRm=1,15) fémesítési foknál jön létre, az 59. ábrán [26] bemutatottak értelmében. 

 

 
 

59. ábra A gáztermelés, -igény és fémesítési fok összefüggése kis effektív fűtőértékű szén ese-

tén [26] 

 

Mindezek ahhoz a megállapításhoz vezetnek, hogy az optimális vasszivacs-fémesítési fok 0,9 

(0,85-0,95 között) a szén effektív fűtőértéke pedig 2750 kJ/kg szén közelében van. 
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Minthogy az optimális fémesítési fok, illetőleg a gázegyensúly létrejöttének feltételei szoros 

összefüggésben vannak a szén effektív fűtőértékével, nyilvánvaló, hogy a Corex-eljárás szerinti 

nyersvasgyártás fajlagos C-fogyasztása a szén effektív fűtőértékének (Qe) reális függvénye, amint 

azt a 60. ábra [26] tanúsítja. 

 

 
 

60. ábra Összefüggés a szén effektív fűtőértéke és fogyasztása között [26] 

14.1.5. A COREX-mű termelőképessége 

A COREX-művek fejlődésére a termelési kapacitás ill. a teljesítmény növelése is jellemző, ami 

kiterjed 

 a meglévő termelési egységek termelési teljesítményének fokozására, 

 nagyobb termlőkapacitással rendelkező újabb termlőegységek kifejlesztésére. 

A legkisebb termelőegységű COREX-mű, azaz az 1985-ben kidolgozott C-1000-es jelű 350 000 

t/a, a C-2000 jelzésű 1990-ben 700 000 t/a, a C-3000-es pedig 1995-ben 1 Mt/a nyersvastermelő 

kapacitással rendelkezett. A kutató-fejlesztő munka, valamint, a POSCO-, Saldanha- és mindenek 

előtt a Jindal-ban működő üzemek tapasztalatainak feldolgozása eredményeként a C-2000-es modul 

névleges kapacitása 1 Mt/a-re, a C-3000-es modulé pedig 1,4 Mt/a-re növekedett, amint azt a 61. 

számú ábra 27 szemlélteti. 
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61. ábra A tapasztalatok gazdagodásának bázisán növekedett termelési kapacitás [27] 

 

A továbbfejlesztett modulok termelési kapacitásait, az azonos medenceátmérőjű nagyolvasztók 

kapacitásaival összevetve az 62. számú ábrán 27 látható eredmények születnek. Az ábra a meden-

ceátmérőket a termelési (olvasztási) teljesítmény függvényében ábrázolja, s az egyes COREX-

modulok ilyen összefüggésű elhelyezése mellett feltünteti a világon működő (fellelhető) nagyol-

vasztókra jellemző ugyanezen adatokat is. 

 

 
 

62. ábra A nagyolvasztói és Corex-nyersvastermelői kapacitások változása és összevetése [27] 

 

Látható, hogy a legtöbb nagyolvasztó a 40-270 t nyersvas/h termelési teljesítmény tartományban 

helyezkedik el. A C-1000 – C-3000-as COREX-modulok névleges teljesítménye 40-220 t nyers-

vas/h között található, de a nagyolvasztókéhoz képest valamivel kisebb medenceátmérőnél. A jelen-

leg még csak a számítógépeken megvalósított, virtuális C-4000-es COREX-modul termelőképessé-

ge (~2,0 Mt/a) megegyezik az azonos medenceátmérőjű nagyolvasztókéval. 

Az adatok azt jelzik, hogy a COREX-üzemek gyakorlatilag ugyanolyan termelőképességűek, 

mint a gázosító-olvasztó kemencéik medenceátmérőivel azonos medence-átmérőjű nagyolvasztók. 
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De a COREX-modulok – a nagyolvasztóéval egyező medenceátmérő esetén is – sokkal magasab-

bak, az egymás fölé épített gázosító-olvasztó és redukáló reaktor következtében. 

A Corex-eljárás és üzemnagyságának, ill. termelőképességének fejlődését szemlélteti a 63. ábra 

[28] külön kihangsúlyozva a Corex-exportgáz felhasználásának jelentőségét vasszivacsgyártó mű-

vek redukáló gázaként. 

 

 
 

63. ábra A Corex-modulok fejlődése [28] 

 

A világ Corex-eljárással termelt nyersvas mennyiségének időbeni változását a nagyolvasztói 

nyersvastermelés azonos adataival összehasonlítva a 64. ábra [43] mutatja. Látható, hogy a Corex-

nyersvas mennyisége gyakorlatilag ~6 Mt/a, azaz csak 0,6 %-a a nagyolvasztói nyersvas termelés-

nek, de termelési növekedésének intenzitása meghaladja a nagyolvasztói nyersvasét. 

 

 
 

64.ábra. A nagyolvasztói és a Corex/Finex nyersvastermelés alakulása [43] 
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14.1.6. A Corex-mű energiaforgalma és környezeti hatása 

Egy COREX-üzemmel működő olyan vasműnek az energiamérlegét mutatja be az 65. ábra 29, 

mely a COREX-gázt elektromos energia fejlesztésére fordítja. 

 

 
 

65. ábra Corex eljárással gyártott nyersvasat használó vas- és acélmű energiamérlege [29] 

 

Látható, hogy az 1t melegen hengerelt acéltermékre (WB) vonatkoztatott 26,10 GJ primerener-

gia és az együttesen 7,84 GJ másodlagos energia fedezi a pelletezőművel rendelkező COREX-

üzem, az oxigénkonverteres (LD) acélmű, a meleg- és hideghengerművek (WB és KB), valamint a 

melléküzemek bruttó energiaszükségletét. 

Az összesen 33,94 GJ/t melegen hengerelt acél bruttó energiából a ténylegesen felhasznált ener-

gia csak 20,31 GJ, a fennmaradó 13,64 GJ pedig az erőmű (11,02 GJ) és a gőzképződés (2,62 GJ) 

energiaszükségletét fedezi. Az erőmű előállítja a gyártási folyamathoz szükséges elektromos ener-

giát (9 GJ/ MWh-val átszámítva 3,03 GJ) és az oxigéntermelés elektromos energia igényét 

(0,68/0,42 kWh/m
3
 átszámítással 2,2 GJ), valamint az üzemen kívül értékesített (5,79 GJ/t-nak 

megfelelő) elektromos energiát is. 

Az adatok arról tanúskodnak, hogy a 40 %-nyi energiamegtérülésnek (11,02 + 2,62 = 13,64 

GJ/t) 42,4 %-a eladott elektromos energia formájában hasznosult. 

 

A rendelkezésre álló erőmű típusától függően, egy C-2000-es típusú COREX-modul éves ex-

portgáza, gáz- és gőzerőmű esetén 215 MW, hagyományos erőműben pedig 170 MW elektromos 

teljesítmény létrehozására képes. 

Egy C-3000 típusú COREX-üzem, mely 1,2 Mt/a, ill. 147 t/h nyersvasat termel, az 546 MW 

hőteljesítményt képviselő éves exportgáz erőműi hasznosítása révén, 264 MW elektromos teljesít-

ményt produkál, a 66. ábrán 30 látható részletezés szerint, s az erőműi hatásfoknak megfelelően. 

Az elektromos teljesítmény COREX-üzemi (11 MW), illetve oxigéngyári (33 MW) hasznosítása 

után rendelkezésre álló export elektromos teljesítmény 220 MW, ami 1.750.000 MWh/a elektromos 

energiának felel meg. 
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66. ábra A Corex C-3000 modul villamosenergia-előállítása [30] 

 

A COREX-gáz hőfejlesztési, ill. más gázipari célzatú felhasználási lehetőségei sokrétűek, s a 

tüzelés-, ill. a gáztechnika témakörébe tartoznak. Kiemelkedő jelentőségűek az exportgáz redukáló-

képességének hasznosításai a vasmetallurgiai vertikumon belül, melyek új energetikai és technoló-

giai kapcsolat-rendszerek kialakulásához vezethetnek, ill. vezetnek (15. fejezet). 

Az eljárás – alapvetően abból fakadóan, hogy nem kokszot, hanem szenet használ, s az érceket 

nem zsugorítóműben, hanem pelletezőműben agglomerálja – két jelentősen környezetszennyező 

technológiai folyamatot kiiktat a termelési folyamatból. Ebből következően a COREX-eljárás, a 

nagyolvasztói nyersvasgyártáshoz képest, minden vonatkozásban (SOx-, NOx-, CO2-, fenol-, szul-

fid-, amónia- és por-emisszió) sokkal kevésbé mutat környezetszennyező képet, különösen akkor, 

ha az összevetésnek tartalmaznia kell a nagyolvasztóműhöz kapcsolódó zsugorító üzemeket is egy-

felől, másfelől viszont a COREX-mű előkészítő egységei (pelletező, szénelőkészítő, stb.) nem sze-

repelnek az értékelésben. Ezért ezek az összevetések qualitatíve valós, de quantitatíve csak megfele-

lő kritikával elfogadható értékeléseket tartalmaznak. 

Ilyen példaként a 67. számú ábra 27, mely a SOx- és NOx-emisszió mértékeit hasonlítja össze, 

a COREX-mű előkészítő üzemeinek környezetszennyező hatásait figyelmen kívül hagyva. 
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67. ábra A SOx- és - NOx-emisszió összehasonlítása [27] 

14.1.7. A Corex-eljárás fejlesztési törekvései 

14.1.7.1. Az anyagelrendeződés szabályozása 

Az eljárás technikai, technológiai fejlesztése során az anyagelrendeződés szabályozásának 

megoldása jelentős eredményeket hoz, a gázpermeabilitás növekedésében, illetve a gázáram-

eloszlás javulásában. 

A 68. ábra [28] jelzi, hogy az eredeti statikus anyagelrendeződésben a bevezetett DRI szorosan 

a kemence középvonalához koncentrálódva helyezkedett el, s a szén is a tengelyvonal közelében 

összpontosulva áramlott a reaktorba. 

 

 
 

68. ábra Anyag elrendeződés a Corex olvasztó-gázosító kemencéjében [28] 
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A dinamikus anyagelrendeződés megvalósítására irányuló célkitűzés eredményeként – a jobb 

oldali ábrarésznek megfelelően – lengőelosztó, illetőleg terelőlapok biztosítják a DRI szétterjedt 

gyűrűszerűen megjelenő eloszlását, a szénnek pedig kétcsuklós körbeforgó csúszda biztosítja a tel-

jes anyagágyfelületet létrehozó egyenletes beáramlását. Ez utóbbi egyben lehetővé teszi az anyagle-

vonulás és a gázáram egyenletes eloszlását a „halott ember”-t övező tartományban is. 

14.1.7.2. Szénporbefúvás az oxigénbeúvással 

Lehetőség van arra, hogy olvasztó-gázosító kemence fúvósíkjába az oxigénbefúvással együtt 

szénport is fújanak szénmegtakarítás céljából. A 69. ábra [28] arról tájékoztat, hogy szénporbefúvás 

esetén a tartózkodási idő a félkokszágyban 2,5 h-ról 3,1 h-ra (~+20 %) növekszik, a karbon haszno-

sulása ezáltal 69 % helyett 77 %-ra (~+10 %) módosul. A fajlagos szénfogyasztás – mely az ábrán 

látható diagram szerint, értelem szerint csökken a napi termelés növekedésével – 950 kg/t nyv-ról 

850 kg/t nyv-ra, azaz 100 kg-mal csökkent 250 kg szénpor befúvásának hatására, 1 t nyersvasra 

vonatkoztatva. Az előny nyilvánvalóan a szén és szénpor között fennálló nagy árkülönbségből fa-

kad(hat). 

 

 
 

69. ábra A szénporbefúvás üzemi eredményei a Corex/Finex eljárásban  

14.1.7.3. Vastartalmú ipari melléktermékek felhasználása 

A Corex-eljárás lehetővé teszi a vastartalmú ipari melléktermékek felhasználását a 

nyersvasgyártó folyamatban, a 70. ábrán [27] látható sematikus ábrázolás szerint. A poros ércek, 

oxidos porok és a HWKS-jelzésű (Hüttenwerkskreislaufstoffen) egyéb üzemi melléktermékek – 

brikettálását követően – az ércelegy útvonalához csatlakozva (esetleg LD-salak hozzáadásával) jut-

hatnak az előredukciót végző aknás reaktorba. Az iszapok és főleg C-t is tartalmazó porok – granu-

lálás (pelletezés) után – a szénadagolással együtt, az olvasztó-gázosító kemence boltozatán át kerül-

hetnének a rendszerbe. Ez utóbbihoz még bizonyos mennyiségű finomércet, revét, vasmedvét, for-

gácsot, műanyagot, hulladékabroncsot is adagolhatnak alternatív megoldásként. Az olcsó mellék-

termékek (hulladékok) felhasználása jelentős költségcsökkentő hatású. 
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70. ábra Hulladékok/visszatérő anyagok adagolási módozatai [27] 

 

A Corex-eljárás legutóbbi generációját képviselő C-3000-mű, a Kínában működő Baosteel-

kombinátba telepített egyik példányát mutatja a 71. ábrán [31] látható felvétel. Az ábraaláírás sze-

rint a rendszer alkalmas a nagyolvasztó helyettesítésére, vagy miniacélművekben eredeti Fe-

forrásként működve. 

 

 
 

71. ábra Kínában, a Baosteel-ben működő legutóbbi generációjú Corex C-3000-es modul, 

mely képes a nagyolvasztót helyettesíteni, vagy a miniacélmű részére eredeti vasforrásként 

működni [31] 
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14.2. A Finex-eljárás 

A finomércek feldolgozására alkalmas, nagyipari méretekben működő nyersvastermelő rend-

szer, az un. Finex-eljárás, mely a finomércekből készíthető vasszivacs gyártására kifejlesztett (a 8.2. 

fejezetben ismertetett) Finmet-eljárásnak és a Corex-eljárásnak az integrációjával jött létre, a szük-

séges összekötő technikai berendezések közbeiktatásával. 

 

14.2.1. A Finex-eljárás működési alapsémája 

A 72. ábrán [9] látható működési séma a Finex-rendszert három működő egységre, azaz az ol-

vasztó-elgázosító kemencére, a négy részből álló fluidizáló előredukáló reaktorrendszerre és a gáz-

áramot fenntartó berendezésekre osztja. 

 

 
 

72. ábra A Finex-eljárás működési rendszere [9] 

 

A finom szemcsézetű vasérc fluidizáló ágyakban haladva az ellenáramú gázzal fokozatosan re-

dukálódik. A legalacsonyabb szinten lévő reaktor alján belépő redukáló gáz gazdag CO- és H2-

tartalomban, a kismennyiségű CO2, H2O, CH4, és N2 mellett Az ércelegyhez adott mészkő és dolo-

mit az előredukciós reaktorokban részben termikusan disszociálódnak. 

A képződött vasszivacs a részben elbomlott karbonátokkal, illetve termékeivel együtt, a legala-

csonyabban elhelyezkedő reaktorból forró présbe kerül, ahol HCI (Hot Compacted Iron), azaz for-

rón préselt vas(szivacs) képződik belőle, s az olvasztó-gázosító kemence fölött elhelyezkedő tar-

tályba jut, ahonnan az olvasztó-gázosító kemencébe érkezik gravimetrikusan. 

A szintén brikett formában adagolt szén, a HCI-vel együtt az olvasztó-gázosító kemence ágyré-

tegét alkotja. A hőtani és metallurgiai folyamatok azonosak a Corex-eljárás tárgyalásakor leírtakkal. 

A felhasznált redukálógáz a legfelső szinten lévő reaktort elhagyva gáztisztítóba kerül és lehűl. 

Ennek egy részéből a CO2-tartalmat kivonják és friss redukáló gázként kezelve és összekeverve az 

olvasztó-gázosító kemencéből érkező redukálóképes torokgázzal (exportgázzal), az előredukciós 

fluidizáló reaktorba vezetik. 
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A redukáló reaktorok hőmérséklet-profiljainak beállíthatósága céljából a redukálógázok részle-

ges elégetésére is lehetőség nyílik oxigén odavezetésével főleg a legalsó két reaktorba. 

A torokgáz nem visszavezetett hányada részben működteti azt az erőművet, mely táplálja vil-

lamos energiával a szükséges oxigénmennyiség előállítását, másik hányada pedig más fogyasztókat 

támogat. 

Az eljárás termék-, energetikai és üzemi jellemzői gyakorlatilag hasonlóak a Corex-eljáráséval. 

14.2.2. A Finex-eljárás részletes, az adagolási módozatokat is bemutató technológiai folyamata 

A 73. ábra [20] olyan megoldású technológiai folyamatokat mutat, ahol a brikettált vagy dara-

bos szén adagolása mellett szénport fújnak be az olvasztó-gázosító kemence fúvósíkjába az oxigén-

nel együtt. Az olvasztó-gázosító kemencéből és a fluidizáló reaktorból származó gázok hasznosítá-

sának, illetve újrahasznosításának céljait szolgáló gázáramoltatási rendszer itt részletesebb és meg-

alapozottabb tájékoztatást nyújt, mint az előző 72.számú ábra. Kihangsúlyozva azt az – előző ábrán 

még nem jelzett – útvonalat, melyen az olvasztó-redukáló kemencében képződött gáz egy részét - 

tisztítás után – a forrón összepréselt vasszivacstermék (HCI) adagoló tartályába vezetik az ábrán 

megjelölt HCI vagy pellet adagolásával együtt járó hőigény fedezésére. Az adagoló tartályból távo-

zó gázáram a visszajáratás ugyanazon útvonalába csatlakozik, melyben a fludizációs reaktort elha-

gyó gáz áramlik. 

 

 
 

73. ábra A Finex-eljárás részletezett technológiai folyamatábrája [20] 

 

Az ábra a finomércek és finomadalékok szállítási rendszerére is utal. A nyersvas- és salakcsa-

polás helye és folyamata azonos a Corex-eljáráséval. 
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14.2.3. Az olvasztó-gázosító kemence működése és eredményei 

14.2.3.1. A kemence működési térségei 

A Finex-eljárás elvén működő olvasztó-gázosító reaktora (hasonlóan a Corex-eljáráséhoz) öt 

jellemző zónára osztható, melynek mindegyike meghatározott metallurgiai reakcióknak ad helyet, 

amint azt a 74. ábra [32] jelzi. Az egyes zónákból távozó, illetve azokba belépő szilárd vagy olva-

dék anyagok hőmérsékleteit az ábra feltünteti. Látható, hogy az alsó olvasztó zónát elhagyó és a 

direkt redukciós zónába áramló gáz nagy hőmérsékletű (2461 °C), az igen nagy elméleti égéshő-

mérséklet (~340 szóköz C) következtében. Az öt metallurgiai tartomány a beadagolt szilárd szén 

felhevítésétől, illetve a bevezetett előredukált vasérc megolvasztásától kezdve a termékek (nyersvas, 

salak, reaktorgáz, por) megjelenéséig valamennyi folyamatot magába foglal, de természetesen egy-

mástól nem ilyen határozott vonalakkal elkülöníthető térségekben. 

 

 
 

74. ábra Az olvasztó-elgázosító zónái [32] 

14.2.3.2. A kemence anyagforgalma 

Az olvasztó-gázosító reaktor működésére jellemző anyagmérlegről a példaértékű 75. ábra [32] 

nyújt tájékoztatást, olyan esetre, amikor az olvasztási teljesítmény 220 t/h nyersvas. A lejátszódó 

alapfolyamatok a következők: 
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 a FeO direkt redukciója, 

 a SiO2, MnO és P2O5 redukciója, 

 homogén és heterogén vízgázreakció, Boudouard-reakció, 

 a szénporégők gázosító reakciói, 

 a CaCO3 (esetleg MgCO3) termikus disszociációja, 

 a szén szárítása, pirolízise és elgázosítása. 

 

 
 

75. ábra Az olvasztó-elgázosító anyagforgalma [32] 

 

A redukciós kémiai reakciók már kizárólag C-nal mennek végbe, azaz 

   FeO + C = Fe + CO   H° = 156,73 kJ/mol 

   MnO + C =Mn + CO   H° = 274,68 kJ/mol 

   SiO2 + 2C = Si + 2CO  H° = 689,77 kJ/mol 

   P2O5 + 5C = 2P +5 CO  H° = 954,34 kJ/mol 

   CO2 + C = 2CO   H° = 172,42 kJ/mol 

A standard állapotra vonatkoztatott entalpiaváltozási értékek jelzik, hogy a leírt folyamatok 

mindegyike hőfogyasztó. 

Az olvasztó-gázosító reaktor 75. ábrán látható mérlegadatai mutatják, hogy az 1t nyersvashoz 

szükséges szén- és oxigénmennyiség sok, de az export céljait szolgáló nagy fűtőértékű (~5600 

kJ/m
3
) (gyakorlatilag nitrogénmentes) torokgáz is jelentős mennyiségű. A salak- és a szükséges 

salakképző-mennyiség az érc és a kokszhamu jellemzőinek függvénye. 

A 76. ábra példaként egy Finex-mű látképét mutatja [12] 
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76. ábra Finex-mű látképe [Stahl und Eisen] 

14.3. Áttekintés a (2009. novemberi állapotot tükröző) működő Corex- és Finex-

művekről 

A nagyüzemi termelés szintjén működő (vagy építés alatt lévő) Corex/Finex művekről – 

2009.évi állapotra érvényesen – a 11. táblázat [2] nyújt tájékoztatást. Az akkor működő üzemsor 

együttesen 6 modult képvisel 4 Corex-műben és 2 Finex-műben, összesen 5,85 Mt nyv/a termelési 

kapacitással. 3 Corex-mű volt még tervezés alatt 3,1 Mt nyv/a összevont kapacitással Kínában és 

Indiában. Ez utóbbiak feltehető üzembe helyezésével jelenleg a világ Corex/Finex-nyersvasgyártó 

kapacitása 8,95 Mt/a. 

 

11. táblázat Áttekintés a működő Corex- és Finex-művekről, 2009. novemberi állapot 

szerint [2] 
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A 2010. évi olvadékredukciós nyersvastermelés ~6Mt volt, azaz a teljes termelésnek (~900 Mt) 

csak 0,67 %-a volt. 

Az üzemekre és nyersvastermelő kapacitásra utaló adatok azt jelzik, hogy az olvadékredukciós 

nyersvasgyártás két nagyüzemi eljárása, azaz a Corex- és Finex-eljárás már gyökeret eresztett a vas- 

és acélmetallurgia birodalmában, amint arra a termelés-technikai útvonalakat rendszerező szakiro-

dalmi közlemények gyakori ábrái utalnak. A 77. ábra [1] példaként egy ilyen rendszerezést szemlél-

tet (hasonlóan az 1. számú ábrához). 

 

 
 

77. ábra Acéltermelést szolgáló alternatív technológiai útvonalak az eredeti nyersanyagot fel-

dolgozó olvadékredukciós nyersvasgyártás (Corex/Finex) és vasszivacs-gyártás (DR) megjelö-

lésével (tartalmilag hasonlóan az 1. számú ábrához) [1] 

15. Az olvadékredukciós nyersvasgyártás nagyüzemi termeléssel mű-

ködő eljárásainak (Corex, Finex) lehetséges kapcsolatrendszere a 
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nagyolvasztói nyersvasgyártás, illetve a vasmetallurgia energetikai és 

technológiai viszonyaival 

15.1. A COREX-gáz mint redukálógáz hasznosíthatósága 

15.1.1. Corex-DR-művek kapcsolata 

A 78. számú ábra 33 szemlélteti a COREX/DR-mű lehetséges azon kapcsolatrendszerét, 

melyben a COREX-gáz túlnyomó hányadát (pl. egy 1,2 Mt/a termelésű, C-3000 mű 238000 m
3
/h 

COREX-gázából, egy 1,0 Mt/a vasszivacstermelésű DR-mű, 205000 m
3
/h gázmennyiséget) a kap-

csolt vasszivacsgyártó, ún. DR-mű hasznosítja. 

 

 
 

78. ábra DRI-gyártás Corex-gázzal, mint redukálógázzal [33] 

 

A COREX-mű redukáló reaktorából távozó gázt (COREX-exportgáz) és a DR-mű visszaveze-

tett torokgázát – előzetes sűrítés, majd CO2-eltávolítás után a redukcióhoz szükséges hőmérsékletre 

hevítik és a Midrex-típusú, aknás, redukáló reaktorba vezetve, nagyértékű redukálógázként felhasz-

nálják. Az összevont eljárásrendszer lehetővé teszi, hogy a COREX-eljáráshoz beadott 1 t szén/t 

nyv energiahordozó – a COREX-gáz hasznosítása révén – együttesen 1t nyersvas + 1t vasszivacs 

előállításához biztosítson energiát, amint azt a 79. ábra [27] szemlélteti. 
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79. ábra Corex-nyersvastermeléssel kombinált DRI-gyártás [27] 

 

A vasszivacstermelésben fel nem használt gázenergia – a fenti példában 33000 m
3
/h gáz – to-

vábbi felhasználásra kerül. 

Ilyen komplex vas- és acélmű sematikus képét mutatja a 80. ábra 33, mely 1999 óta dolgozik a 

Dél-Afrikai SALDANHA-műben, jó eredménnyel, 650000 t/a nyersvasat és 800 000 t/a vassziva-

csot (DRI) termelve. Az ábrán látható hogy a termelt nyersvas + vasszivacs együttesen 1,45 Mt/a 

fémbetétből, elektoacélgyártás (EAF) és üstmetallurgiai kezelés eredményeként 1,3 Mt/a folyékony 

acél, majd egy folyamatos vékonybramma-öntést és hengerlést követően, 1,23 Mt/a acéllemez lesz. 

Az érctől a lemeztermékig terjedő technológiai útvonalat az anyag 12 óra alatt teszi meg. 

A COREX-mű termelési teljesítménye 79,4 t/h. 

 

 
 

80. ábra Az ICM Saldana Steel, a Corex-DR kapcsolatrendszerrel [33] 

 

A nyersvas hőmérséklete átlagosan 1528 
0
C, 5,7 % C-t, 0,54 % Si-ot és 0,034 %  S-t tartalmaz. 
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A salakmennyiség 354 kg/t nyv, CaO = 37,3 %, SiO2 =31,0 %, MgO = 13,9 %, Al2O3 = 17,3 % 

kémiai összetétellel. 

A vasszivacstermelési teljesítmény 82,7 t/h, melyhez 1370 kg/t vasércet és 2047,4 m
3
/t 

COREX-gázt használ a mű. A vasszivacs fémesítési foka 91,3 %, C-tartalma pedig 1,6 %. 

A gyártási folyamatban keletkező melléktermékeket (COREX-iszap 4,6 t/h; oxid-por 0,5 t/h; 

DR-iszap 6,5 t/h, elektroacélműi por 2,5 t/h) a mű,  a szükséges előkészítés (brikettezés, granulá-

lás, stb.) után  feldolgozza, ill. értékesíti (pl. a COREX-salakot cementgyártásra). 

A COREX/DR, ill. a COREX/DR/EAF technológiai útvonal, egyik kedvező alternatívája a 

COREX-exportgáz eredményes felhasználásának ezáltal a COREX-nyersvasgyártás gazdaságossá-

ga biztosításának. 

15.1.2. Corex-nagyolvasztó-művek kapcsolata 

A COREX-gáznak, mint redukálógáznak a nagyolvasztói felhasználására is megvan a lehetőség 

olyan esetekben, amikor valamely vasmű, a nyersvastermelési kapacitás növelésére, a meglévő, 

esetleg már részben elavult nagyolvasztók mellé, új COREX-üzemet telepít, s a COREX-gáz hasz-

nosítása azt szükségessé teszi. Ebben az esetben a COREX-gáz felhasználása a szénhidrogének 

(olaj, földgáz) befúvásához hasonlóan, illetőleg azt helyettesítve jelent értékes, kiegészítő redukáló-

anyagot, a nagyolvasztói nyersvasgyártás számára. 

A megoldás egyik lehetséges módját vázolja a 81. számú ábra 34. A példaként vett 1 Mt/a 

nyersvastermelésű COREX-üzem (C-2000-es modul) exportgázának mintegy 65 %-át képes egy 2 

Mt/a kapacitású nagyolvasztó hasznosítani. A gáz, előzetes mosással megszabadul CO2-tartalmától, 

majd hőcserélőben 400 °C-ra hevítve jut a fúvószél-szerelvényekben (fúvóformákon) át a nagyol-

vasztóba., vagy 800-850 °C-os hőmérsékletre melegítve különálló körvezetéken és fúvóformákon át 

áramlik az akna alsó részébe. A befúvás előnyei a következők: 

 mintegy 10 %-os termelésnövekedés, a nagyolvasztóban áramló gáz inerttartalmának (N2) 

csökkenése következtében; 

 kb. 20 %-os kokszfogyasztás-csökkenés, ill. annak megfelelő olaj-, vagy földgázmennyiség 

kiváltása; 

 a torokgáz fűtőértékének növekedése max. 50 %-kal (egyidejű mennyiségi csökkenése mel-

lett); 

 az arányos mennyiségű koksz, illetve olaj, vagy szénpor kiváltása esetén, a fajlagos S-

bevitel, azaz a nyersvas S-tartalmának csökkenése. 
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81. ábra Koncepció a Corex-exportgáz befúvására a nagyolvasztóba [34] 

15.2. A Corex-eljárás, mint az integrált mű működésének flexibilitását segítő 

nyersvastermelő egység 

A gazdaságos acélgyártás – többek között – rugalmasságot követel az acélgyártóktól a nyers-

anyagok és az energiaforrások megválasztásában. Ennek a lehetősége érdekében fejlesztette a SMS 

Siemag az innovatív és flexibilis acéltermelő egységet karbonacélok és főleg nemesacélok gyártásá-

ra koncentrálva [35]. A termelési rendszer a betétanyagok nagymértékű változatosságát teszi lehe-

tővé, 80 % nyersvastól 100 % acélhulladékig vagy DRI-ig. Az előnyök a kis energiafogyasztásban 

és irányítástechnikai hálózatban jelentkeznek elsősorban a közlemény szerint. 

Ebben a gyártáskoncepcióban célszerű az acélhulladék egy részét nyersvassal vagy DR-

termékekkel helyettesíteni. Ennek megfelelően a miniacélműveket bővíteni kell nagyolvasztóval, 

mininagyolvasztóval, villamos redukáló kemencével, Corex- vagy Finex-eljárástechnikával, a Fe-

hordozó betétanyagok biztosítása és választhatósága érdekében. 

Az olvasztókemencék sorában megerősödik vagy fokozódik a fosszilis tüzelőanyag elégetése 

oxigénnel, a villamos energia szükség szerinti kiváltására. 

Ilyen megfontolások alapján elképzelhető miniacélmű vázlatos elrendezését mutatja a 82. ábra 

[35]. A termelő rendszer nyersanyagellátása és energiaforrása igen nagy flexibilitással rendelkezik, 

termelőképessége eléri az 1,8 Mt/a mennyiséget, a terméke szerkezeti acél, varratnélküli csövek, 

nehézlemezek, duál fázisú acélminőségek. 

 

 
 

82. ábra Tipikus miniacélmű C-acélok gyártására (EAF-LF-VD/VOD/CCM), nagyolvasztói és 

Corex-nyersvas gyártási lehetőséggel [35] 

 

Az ábra természetesen több vasmetallurgiai egységet helyez – technológiailag – egymás mellé 

a választhatóság céljából. Így jelenik meg a nagyolvasztó és a Corex-nyersvasgyártás kemencerend-

szere a termelési horizonton. 
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Hasonló alapkoncepció alkotta meg azt a „szuperintegrált” vas- és acélművázlatot, mely a 83. 

ábrán [35] tanulmányozható. Az új Conarc-eljárásnak, mint előolvasztó és előfrissítő technológiá-

nak a beiktatásával, a termelési háló három különböző nyersvasgyártó egységet (nagyolvasztó BF, 

olvadékredukció SAF, Corex-mű) tartalmaz, a Duplex, illetve Triplex technológiai útvonalon vé-

gighaladó acélgyártási folyamathoz, hogy az akkor legkedvezőbb feltételek között gyártható folyé-

kony nyersvas álljon rendelkezésre. A hivatkozott szakmai közlemény [35] szerint a „szuperinteg-

rált” mű flexibilis működtetése növeli az acéltermelés gazdaságosságát. 

 

 
 

83. ábra Tipikus miniacélmű nagyolvasztói és Corex-nyersvas gyártási lehetőséggel [35] 

 

16. Az üzemi megvalósítás útján lévő további üstmetallurgiai 

nyersvasgyártó módszerek (Dios-, Tecnored-, Hismelt-, Fastmelt-, 

Hisarna-, CCF-, Ausiron-eljárás) 

16.1. A DIOS-eljárás 

16.1.1. Az eljárás technológiai és metallurgiai folyamata 

Az üzemi kísérletek stádiumában lévő eljárás működési vázlatát a 84. számú ábra 36 szemlél-

teti. 
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84. ábra A Dios-eljárás kísérleti üzemének technológiai sémája [36] 

 

Az érc, az ércbunkerból, max. 8 mm-es szemnagysággal érkezik az első, előredukáló, 

fluidágyas, aknás kemencébe (PRF 1), melynek belső átmérője 2,7 m, magassága pedig 8 m. Ebben 

az érc a redukció hőmérsékletére (850 °C) hevül, kismértékben (5 %) előredukálódik a második 

előredukáló kemencéből (PRF 2) átvezetett gázzal és szemnagyság szerint szeparálódik. A 0,3-8,0 

mm szemnagyságú, darabos, felhevített és részben előredukált érchányad közvetlenül jut a második 

előredukáló kemencébe, míg a távozó gázzal elragadott, majd ciklonban leválasztott <0,3 mm-es 

szemnagyságú érc, szintén előhevített és kismértékben előredukált állapotban, külön útvonalon ke-

rül a PRF 2 jelű fluidizáló kemencébe. 

Itt az érc előredukciója – az olvasztó-végredukáló kemencéből, ill. a gázreformálóból érkező 

redukálógázzal – 20-25 %-os redukáltságig befejeződik, majd – az előzővel egyező módon bekö-

vetkező szeparációt követően – az előredukált darabos (0,3-8,0 mm) és finom (<0,3 mm) érc, a saját 

útvonalán jut a 3,7 m belső átmérőjű és 9,3 m magasságú olvasztó-végredukáló kemencébe (SRF). 

Az előredukált finomérc, a kemencéből távozó gázzal kivitt, majd ciklonban leválasztott értékes 

porral együtt áramlik a kemencébe. 

Az ábrán látható, hogy az SRF-jelű olvasztó-redukáló kemencébe adagolják a szenet, a salak-

képző anyagot, a gázreformáláshoz szükséges szenet és egy lándzsán át vezetik be az oxigént. A 

szénnek – a minél kisebb bomláshő-fogyasztás érdekében – kis illóanyag-tartalmúnak kell lennie. 
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Az olvasztó-végredukáló kemencére – melyben a nyomás 2,9 bar  igen nagy feladat hárul, az-

az: 

 a kismértékű előredukció (max. 25 %) miatt igen nagymértékű végredukció-szükséglet, 

(vagyis sem a CO-mérleg, sem a gázmérleg egyensúlya nem jön létre), 

 a hőfejlesztés fokozását szolgáló gázutánégetés, 

 a gáz redukálóképességét növelő gázreformálási folyamat  

következtében. 

A szén itt oxidálódik a befújt oxigénnel a  

2C + O2 = 2CO 

 

folyamat szerint, hogy a vasérc, majd a nyersvas és salak megolvasztásához, valamint a vas-oxidok, 

zömében 

FeO + C = Fe + CO   H°298 = +8922  kJ/kg O2 

reakcióegyenlettel leírható, erősen hőfogyasztó, nagymértékű redukciójának hőszükségletét nagy-

részt fedezze. 

A hőszükséglet másik részének biztosítása és egyben szénmegtakarítás céljából, a redukció és a 

parciális oxidáció során képződött szénmonoxid mintegy 40-50 %-át oxigénnel a  

 

CO + 0,5O2 = CO2    H°298 = -23596 kJ/kg C 

reakcióval utánégetik. 

Az utánégetés következtében keletkezett nagy CO2-tartalmú, s így kis redukálóképességű gáz – 

előredukció tervezett mértékétől függő – redukálóképességének beállítása érdekében, külön szénbe-

vitellel a  

CO2 + C = 2CO    H°298 = +14382 kJ/kg C 

folyamattal jellemzett gázreformálás is lejátszódik. 

Az olvasztó-végredukáló kemence rendkívül bonyolult és összetett hőtechnikai és metallurgiai 

folyamatainak mechanizmusát és kapcsolatrendszerét a 85. számú ábra 36 érzékelteti. Eszerint a 

beadagolt szén termikusan szétválik a redukcióhoz, a parciális oxidációhoz, valamint a nyersvas 

karbonizálásához szükséges fix C-ra és a finom C-szemcsékre, ill. hidrogénre disszociálódó, illó 

alkotókra. Fix C (FC) a visszajáratott porban is található. 
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85. ábra A Dios-eljárás olvasztó-redukáló kemencéjében (SRF) lejátszódó reakciók mecha-

nizmusa [36] 

 

A fix C-ból CO (redukció, parc. ox.), az illók bomlásából pedig H2 lesz a gáztermék, melyek az 

utánégetés során CO2-dá és H2O-zé alakulnak. Így az oxigénzóna a kemencének az a régiója, mely-

ben az oxigén közvetlenül reakcióba lép a szénből származó fix C-nal, az illókból kivált C-nal, a 

CO-dal és az illókból származó H2-nel. 

Az utánégetés során képződő CO2 és H2O reakcióba lép a felszálló és a visszajáratott por C-

tartalmával, az illókból származó fix C-nal, valamint a gázreformálás céljára külön, a reformáló 

zónába vezetett szén karbontartalmával, aminek következtében csökken a gáz oxidációs foka, illető-

leg nő a redukálóképessége. 

A kemence alsó részén befújt N2 – a salak keverése által – egyrészt szabályozza (növekvő 

mennyiségével fokozza) a vas-oxidok redukciójának sebességét, másrészt elősegíti a hatékonyabb 

hőátadást. 

Az olvadékredukció mértéke függ a salak kémiai összetételétől, hőmérsékletétől, ill. viszkozitá-

sától. A salak FeO-tartalma természetesen nagy, intenzív a salakfelhabzás, aminek révén a salaktér-

fogat 2-3-szorosra is megnő és fokozódik a kiloccsanás veszélye. A salak nagy eróziós hatása kö-

vetkeztében kicsi a kemence falazattartóssága. 

16.1.2. A módosított DIOS-eljárás (Duplex-DIOS) 

A DIOS-nyersvasgyártási folyamatnak, az előredukciós rendszer kis hatékonyságából fakadó és 

főleg az olvasztó-redukáló kemence munkájára háruló üzemviteli problémákat, új előredukáló, ill. 
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redukáló módszer beiktatásával is igyekeztek megszüntetni a NKK művekben Japánban, a 2000-ben 

indult és az u.n. Duplex-DIOS-eljárás kifejlesztésére irányuló kutató-fejlesztő munkával. 

A tervezett eljárás sematikus vázlatát a 86. számú ábra 37 mutatja. Jól látható, hogy a rend-

szer itt is két főegységből, mégpedig a szilárd halmazállapotban lejátszódó redukció berendezései-

ből és az olvasztó-végredukciós kemencéből áll. Míg az utóbbi gyakorlatilag megegyezik az eredeti 

DIOS-kemencével, addig az előredukció (itt redukció) technológiai és technikai megoldása teljesen 

eltér a DIOS-eljárás fluidágyas reaktoraitól, minthogy itt forgómedencés kemencében zajlik a vas-

oxidredukció, szilárd szén C-tartalmával. 

 

 
 

86. ábra A Duplex-Dios-eljárás [37] 

 

A szárítón keresztül-vezetett szén finomszemcsés hányadát, a finomércet és az adalék (mészkő, 

dolomit) anyagokat forgódobban összekeverik, majd pelletezik és szárítás után adagolják a forgó-

medencés kemence körgyűrűalakú medencéjébe, vékony (25-30 mm-es) rétegben. A kemence álló 

boltozatába épített égők biztosítják a redukcióhoz szükséges maximális – a lágyulási viszonyok 

alapján megengedhető – hőmérsékletet. Az égéshez szükséges levegőt, a kemencéből távozó gáz 

(füstgáz) szenzibilis hőjével előmelegítik, a gázt pedig tisztítás (textilzsákos szűrű) és kéntelenítés 

után a kéménybe vezetik. 

A képződött vasszivacs fémesítési foka 90 %, azaz kb. négyszerese az eredetinek, amit forrón 

vezetnek az olvasztó-végredukáló kemencébe a szükséges mennyiségű szárított, nagyobbszemcsés 

szénhányaddal és oxigénnel, valamint a folyamatsebességet növelő nitrogénnel együtt. 

Az olvasztó-redukáló kemencében képződő gázt – a por leválasztása és visszavezetése után – 

gőz előállítására és elektromos energia termelésére, valamint a forgómedencés kemence égési leve-

gőjének előmelegítésére, ill. egyéb hőfejlesztési igények kielégítésére használják. Itt a gáz fűtőérté-

ke nagyobb mint az eredeti DIOS-eljárásban, minthogy redukciót nem végez. 

A gyakorlatilag vasszivacsot eredményező, nagyfokú (90 %-os) előredukció következtében 

megszűnik az olvasztó-végredukáló kemence hő- és metallurgiai túlterhelése és az azokból szárma-
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zó üzemviteli nehézség. A folyékony nyersvasat – üstmetallurgiai kéntelenítés után – acélgyártó 

kemencékbe (LD-konverter, elektromos ívkemence) viszik. 

16.2. A Tecnored-eljárás 

16.2.1. Az eljárás technológiai rendszere 

A Tecnored olvadékredukciós nyersvasgyártó eljárási folyamat derékszögű horizontális met-

szetű aknáskemencében játszódik le, a 87. ábrán [38] rögzített működési rendszerben. A kokszfel-

használás nélkül működő eljárásban szenet használnak, mégpedig két különálló adagolási megol-

dásban, az alábbi szerint: 

 C-tartalmú finomszemcsés anyagot – főleg szénport – kevernek össze finom szemcsézetű 

vasérccel (esetleg még Fe-tartalmú ipari melléktermékkel) és a szükséges salakképzőanyag-

porral, majd a keverékből hidegen kötött „önredukáló” pelleteket vagy briketteket készítve, 

azokat a kemence felső részén, annak középső tartományába adagolják az ábra jelzése sze-

rint; 

 Nem kokszolható szilárd szenet adagolnak az aknáskemencébe az oldalán kialakított adago-

ló kamrákon át, a szárítás és a metallurgiai folyamatok hőigényének fejlesztésére. 

 

 
 

87. ábra A Tecnored kemence függőleges metszete és működési vázlata [38] 

 

A szénadagoló kamrák oldalsó különálló elhelyezkedése nagymértékben csökkenti a lehetősé-

gét annak, hogy az aknáskemence felső részén átáramló gáz CO2-tartalma – sokkal kisebb szénréte-

gen azaz, rövidebb úton haladva – részt vegyen az erősen hő- és C-fogyasztó 

 

CO2 + C = 2CO  H°298=14235,12 kJ/kg C 

Boudouard-reakcióban. 
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A 87. ábra jelzi, hogy az eljárás két, mégpedig egy forró és egy hideglevegőt befúvó rendszer 

kombinációjával működik: 

 A forró levegőt (forrószelet) az akna alsó részén, a nagyolvasztónál használatoshoz hasonló 

fúvókákon át vezetik a kemencébe, hogy a metallurgiai folyamatok, illetve salak és nyersvas 

megolvasztásának hőszükséglete a szén parciális oxidációja (elgázosítása) révén biztosított 

legyen: 

C+ O = CO2  H°298=-32 814 kJ/kg C 

CO2 + C = 2CO  H°298=14 235 kJ/kg C 

 A hideg levegőt a felső szeparált aknarész alján fújják be azzal a céllal, hogy annak O2-

tartalma a 

CO+ 0,5O2 = CO2  H°298=-283 153 kJ/kg C 

 reakció szerint oxidálja a felfelé áramló gáz CO-tartalmát, járulékos hőenergiát nyújtva az-

zal a vasércagglomerátumok redukciójának egy nagyon rövid (vékony) redukciós zónában 

nagymértékben lecsökkent tartózkodási idő alatt. 

 

Az eljárásnak ezen utóbbi előnyét érzékelteti a Tecnored-eljárás 0,5 órás tartózkodási idejének 

összevetése a nagyolvasztói (8 h) és a DR eljárások (7h) azonos jellemzőivel [38]. Az adatok össze-

vetése annak feltételezhetőségét valószínűsítheti, hogy azonos termelési teljesítményhez megközelí-

tően a tartózkodási időarányoknak megfelelően alacsonyabb Tecnored-kemencére van szükség, 

mint a szükséges nagyolvasztó magassága [38]. Egy 8000 t/d termelőképességű nagyolvasztó 2,5-

3,0 t/m
3
.d termelékenységgel rendelkezik, a 4 Tecnored egységből álló mű egyenként 2000 t/d, azaz 

összesen ez is 8000 t/d termelőképességet képviselve, 17-20 t/m
3
.d, vagyis 6,7-szer nagyobb terme-

lékenységű [38]. 

16.2.2. A folyamatok kémiai és kinetikai jellemzői 

Az „önredukciós”-nak nevezett folyamatot kémiai és kinetikai jellemzőit a 88. ábra [38] igyek-

szik szemléltetni. Jelzi, hogy „önredukáló” vasércpelletben kezdetben vas-oxidok (FexOy) és w-

mennyiségű C van jelen. A hőfelvétel hatására végbement direkt redukcióban z-mennyiségű C fogy 

el, így e folyamat végén szabaddá váló x-mennyiségű Fe és felhasználatlanul marad (w-z)-

mennyiségű C. A redukció gáztermék CO, így a >800 °C-os hőmérsékleten fokozatosan redukálódó 

vasérc-pellettből távozó gáz 100 %-ban CO-ot tartalmaz és csatlakozik az akna alsó részén lejátszó-

dó C-oxidációs (parciális oxidáció) folyamatban képződő gáz felfelé tartó áramához növelve annak 

CO-koncentrációját. 
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88. ábra Az önredukciós technológia kinetikája [38] 

 

A redukciós folyamatban – felületi érintkezés, illetőleg belső diffúzió révén – a CO is részt 

vesz: 

FexOy + yCO = xFe + yCO2 

reakció szerint. Minthogy azonban a képződött CO2-mennyiségnek csak egy része (z) vesz részt a 

Boudouard folyamatban, azaz y>z, így a 

z CO2 + zC = 2zCO 

és az előző (redukciós folyamat) reakcióegyenletének az összevonásával a vas-oxidredukció bruttó 

redakcióegyenlete a következő: 

FexOy + zC → xFe +(2z- y)CO + (y-z)CO2 

A redukció sebességének nagyságára jellemző, hogy 15-20 perc alatt gyakorlatilag teljesen be-

fejeződik, a 88.ábra diagram részének tanúsága szerint. 

A betét megolvadása redukáló atmoszférában megy végbe, a végredukció pedig – a salakkép-

ződés és salakreakciók tartományával együtt – a medence olvadékzónájában játszódik le. A teljes 

tartózkodási idő csak 30-40 perc a nagy redukciósebesség következtében. 

16.2.3. Az eljárás üzemi jellemzői 

Az első ipari méretű termelőegység (75 000 t/a) üzembehelyezését a 2008. évre tervezték Bra-

zíliában. Az 1t nyersvas gyártásához szükséges anyagbevitel a következő [9]: 1,67 t vasércpor; 0,42 

t szénpor; 0,16 t salakképző; együtt 2,1 t „önredukáló vasércpellet”; 0,42 t darabos szén. 

Villamosenergia-fogyasztás 140 kWh. A torokgáz-mennyiség ~370 m
3
/t nyv., ~3800 kJ/m

3
 fűtőér-

tékkel, s a forró levegő előmelegítésére és más üzemi igényű hőfejlesztésre használják. 

A termelhető nyersvas és salak kémiai összetétele a következő: 

 nyersvas: C=3,6-4,2 %, Si=0,4-0,8 %; Mn=0,25-0,30 %; S<0,09 % 

 salak: CaO=32-36 %; SiO2=29-33 %, FeO<1,0 %. Vizes granuláció után cementgyárba ér-

tékesíthető. 

A Tecnored-eljárás környezetbarát technológia, elsősorban a koksz (kokszgyártás) elhagyása 

következtében. A hivatkozott szakirodalom [38] szerint a nagyolvasztói nyersvas gyártásának ön-

költsége 1,35-szor, beruházási költsége pedig 1,85-szor nagyobb, mint a Tecnored költségei. 
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16.3. A HImelt-eljárás 

16.3.1. Az eljárás technológiai rendszere 

A HIsmelt-eljárás új változatában a nyersvasgyártás folyamata vertikális (korábban fekvődo-

bos) olvadékredukciós kemencében játszódik le, a 89. ábrán [20] látható teljes technológiai rend-

szerben. 

 

 
 

89.ábra. A HIsmelt-eljárás technológiai, ill. anyagáram-rendszere [20] 

 

A felhasználásra kerülő finom vasérc – torokgáz részbeni visszavezetésével – előmelegített 

(gyakorlatilag nem előredukált) és – a szállíthatóság érdekében – cirkulációs fluid állapotba, majd 

az adagoló tartályokba kerül. 

A finom vasércet valamint a nem kokszolható szenet és a salakképző anyagokat 600-700 °C-os 

hőmérsékletű négy-négy vízzel hűtött lándzsán át fújják nagy sebességgel a 90. [37] és 91. ábrán [9] 

bemutatott olvadékredukciós kemencébe. A szénből származó karbon tökéletes eloszlása következ-

tében az olvadékban lejátszódó vas-oxid-redukció rendkívül nagy sebességű. 
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90. ábra A HIsmelt-eljárás olvadék-redukciós kemencéje [37] 

 

 
 

91. ábra A HIsmelt-eljárás olvadék-redukáló reaktora kemencéje [9] 
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16.3.2. Az utánégetés és jelentősége 

A C-nal végbemenő 

FexOy + yC = xFe + yCO 

redukció során képződő CO max. 60 %-át ~1200 °C-os hőmérsékletre (a torokgáz részbeni felhasz-

nálásával) hevített és max. 35 % O2-tartalomra dúsított, a kemence felső részén (90. és 91. ábra) 

befújt levegővel utánégetve, a  

CO+ 0,5O2 = CO2  H°298=-283 153 kJ/kg C 

reakciót kísérő hő keletkezik. A képződött hőt a salak zárja magába, illetve visszavezeti a vasfürdő-

höz táplálva a reakció folyamatokat. 

Az utánégetési folyamat levegő-, illetve gázárama nagymértékű turbulenciát és ezáltal sa-

lak/fém keveredést hoz létre, jelentősen növelve a metallurgiai és hőátadási folyamatokat (91.ábra). 

A tiszta oxigén helyett levegőt (O2-ben dúsított) használó utánégetési rendszer, a nagyobb gáz-

mennyiség következtében létrejövő nagyobb örvényáram kialakulását szolgálja. (A Dios-eljárás erre 

a célra külön nitrogént vezet be). 

A képződött gáz nagy hőmérséklettel (~1500 °C) távozik az olvadékredukció kemencéből, 

melynek szenzibilis hőjét és részbeni kémiai hőenergiáját maga az eljárás, a maradék torokgáz-

energiát pedig erőmű hasznosítja a 89.ábrán jelzettek szerint. 

16.3.3 Működési specialitások 

A folyékony nyersvasat előmedence beiktatásával (90., 91. ábra) salakmentesen folyamatosan, 

a salakot pedig vízzel hűtött csapoló nyíláson szakaszosan csapolják. 

A HIsmelt-eljárás igen nagy előnye a nagyolvasztói nyersvasgyártással szemben az, hogy amíg 

a nagyolvasztóban nincs lehetőség a rendszerbe került foszfor elsalakítására (mert gyakorlatilag 

teljes mértékben redukálódik, illetve nem oxidálódik), addig a HIsmelt-eljárásban a foszfor teljesen 

oxidálódik, vagy oxidállapotban marad és a salakba kerülve távozik a rendszerből. Így pl. Ausztrá-

lia 500 Mt nagy P-tartalmú vasércvagyonának P-mentes nyersvassá kohósítására (is) alkalmas a 

bemutatott eljárás. 

Az eljárás félüzemi kísérletei során 1000 t/d nyersvastermelést értek el (2009). Tervezés alatt 

áll egy 2Mt/a termelőképességű mű létrehozása [20]. 

16.4. A Fastmelt-eljárás 

Az eljárás jellemzője a nagymértékű, közel 100 %-os előredukcióhoz a forgómedencés kemen-

ce, majd a termék megolvasztásához elektromos kemence használata. 

A 92. ábrán [20] szemléltetett gyártástechnológiai folyamatban, valamennyi betétanyag – vagy 

eredetileg (finomérc és koncentrátum), vagy őrlés révén (szilárd redukálószer, szén) – poros, illetve 

finomszemcsés állapotban van, ezért a készített keverékét pelletezéssel vagy brikettálással 

agglomerálják. A szárítást követően a pelletek (brikettek) egy forgómedencés kemencébe (Rotary 

Hearth Furnace, RHF) jutnak, melyben a pelletbe kevert szén karbonjával lejátszódó redukció 

eredményeként gyakorlatilag teljes mértékben fémesített vasszivacs (DRI) képződik, kb. 15 perc 

alatt [20]. 
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92. ábra A Fastmelt-eljárás anyagáram-sémája [20] 

 

A terméket elektromos kemencébe adagolják, ahol elektromos energia felhasználásával a ter-

melt nyersvasat és a salakot megolvasztják és külön lecsapolják. A nyersvasat acélgyártás céljaira 

folyékony vagy a vasöntészet számára öntött darabokban (cipókban) megszilárdult állapotban szál-

lítják. 

A termelt nyersvas kémiai összetétele megfelel a nagyolvasztói nyersvasnak, C-tartalma 3,0-

4,5 %. 

A torokgáz szenzibilis hőjét – tisztítást követően – hasznosítják, pl. gőztermelésre. 

A rendszer a gáz/szilárd anyag ellenáramában (zárt rendszerű forgómedencés kemence), de 

csak a környezeti nyomás alatt működik, a kemence nagyon kis fajlagos terhelésével. 

A szakirodalmi besorolás ellenére az eljárás nem tartalmaz olvadék-redukciós folyamatokat, 

így a csak nyersvas- és salakmegolvasztást végző beiktatott elektromos kemencétől eltekintve, az 

eljárás nem más, mint szilárd halmazállapotban forgómedencés kemencében végzett, nagy 

fémesítési fokú vasszivacsot gyártó termelési folyamat, bizonyos hasonlósággal a tárgyalt ITmk3-

eljáráshoz (9.4. fejezet). A 32. ábrán látható Fe-C-rendszer diagramja, a két utóbb említett eljárás 

működési területeit, illetőleg termékeinek helyeit megjelöli. 

16.5. A HIsarna-eljárás 

Egy közös fejlesztőmunka új eredményeként született 2008-ban az un. HIsarna nyersvasgyártó 

eljárás, mely lényegében az Isarna-eljárás és a HIsmelt-reaktor, azaz egy olvadék-redukciós kemen-

ce meg egy olvasztó ciklon kombinációja. 

Az új eljárást az EC (European Community) ULCOS (Ultra Low CO2 Steelmaking) program-

jának keretében dolgozták ki. Egy kísérleti üzemnek minősülő 65 000 t/a nyersvastermelő rendszert 

építettek Németországban (Saarstahl, Völkingen), azzal a céllal, hogy működése meginduljon 2010 

elején, hároméves kísérlet – vizsgálati üzemet tervezve. Egy 8 t/h teljesítményű kísérleti egység 

beruházása folyik a Tata Steel Europa Ijmuideni gyárában. 

A 93. ábrán [41] látható, hogy az eljárás bázisa egy olvadék-redukciós vertikálisan elhelyezke-

dő kemence. Ez kombinálva van szénelőmelegítő és parciális oxidáló berendezéssel reaktoron belül, 

továbbá egy ciklonos olvasztóval az érc megolvasztására és az olvasztó medencével, az érc végre-
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dukciójára és a vas előállítására. Az eljárásban nagyon kicsi a szénszükséglet és ebből következően 

csökken a kapcsolódó CO2-emisszió mértéke. Ezen túlmenően az eljárás rugalmas, minthogy a szén 

bizonyos fokú helyettesítésére biomasszával, földgázzal, sőt hidrogénnel is lehetőség van [20]. 

 

  
a)        b) 

 

93. ábra A két részből álló HIsarna nyersvasgyártó eljárás sematikus képe [39, 41] 

 

Az ábra jelzi a vasércadagolás, valamint az utánégetéshez szükséges oxigén bevezetésének he-

lyét a reaktor felső aknarészében. A reaktor felső és alsó részeit elválasztó gyűrűalakú boltozaton át 

nyúlnak be azok a lándzsák, melyeken keresztül áramlik az olvadék feletti térségbe a szén és az 

annak égetéséhez szükséges oxigénmennyiség. 

A folyamatok során képződő gáz zömében CO-ot tartalmazva a nyilak irányában emelkedik, 

majd a szűkebb aknarészben bekövetkező utánégetés 

 

CO+ 0,5O2 = CO2 

reakciójában keletkező CO2-dal dúsulva áramlik ki a kemencéből. 

A távozó torokgáz nagy CO2-tartalmaát abból leválasztják, s a CCS (Carbon Capture and Sto-

rage)-rendszerben tárolják. 

A medencében meggyűlt salakot és nyersvasat együtt csapolják, majd elkülönítik egymástól. 

16.6. Ciklon-Converter Kemencés (CCF)-eljárás 

Az olvadékredukció Nyugat-Európai fejlesztésének egyik eredménye a CCF-eljárás, melynek 

lényege a 94. számú ábrán [37] látható. 
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94. ábra Cyclon-Converter-es (CCF) eljárás [37] 

 

Az eljárás folyamatsorának első lépcsője az olvasztóciklon, melyben az oldalról bevezetett fi-

nomérc megolvad és egyidejűleg előredukálódik a felfelé áramló gáz CO-tartalmától. Az olvadt és 

részben (20-25 %-ban) előredukált érc, az olvasztóciklon aljához csatlakoztatott olvasztó-redukáló 

kemencében (olvasztóüst) teljesen redukálódik, az oldalfúvókán beáramló szén C-tartalmával. A 

közel függőlegesen beépített lándzsákon injektált oxigén a keletkezett CO-ot CO2-dá oxidálja és hőt 

fejleszt, a salak egyidejű habzása közben, az olvasztó tartomány fölött.  

Olaszországban egy 5t/h kapacitású kísérleti üzemben fejlesztették ki az eljárást, majd egy 0,8-

1,0 Mt/a termelőképességű ipari méretű üzem telepítési terve is elkészült. 

16.7. AusIron eljárás 

Az eljárás működési folyamatát sematikusan bemutató 95. számú ábrán 20 látható, hogy va-

lamennyi hőtechnikai és metallurgiai folyamat egy olvasztó-redukáló kemencében megy végbe. A 

kemence felső részének baloldalán adagolják a vasércet, a darabos szenet, a meszet és a visszajára-

tott porokat, míg a kombinált és a boltozaton át a salakolvadék alá nyúló injektáló lándzsán fújják 

be az oxigénben dúsított levegőt és az oxidáló/redukáló körülmények szabályozásához mindenkor 

szükséges optimális szén/oxigén hányadot biztosító szénport is. A külső és a belső cső között áram-

lik be, az utánégetéshez szükséges levegő/oxigén keverék a salak fölé. 
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95. ábra Az AusIron reaktor működési rendszere [20] 

 

A duplafalú lándzsát nagynyomású levegővel hűtik, s az arra rátapadó salakbevonat, védőréte-

get képez. A redukció a salakfelület környezetében, a vas-oxidok cirkulációja közben megy végbe. 

A távozó gáz egy porleválasztó és egyben – a beadagolt és ott termikusan disszociáló mészkő 

révén – kéntelenítő porzsákon áramlik keresztül, majd hővisszanyerésben és energiafejlesztésben 

hasznosítják. 

Az üzemi kísérleteket 2 t/h kapacitású berendezésben hajtották végre. Egy 2,5 Mt/a kapacitású 

termelőüzem telepítésére született terv. 

 

A 16. fejezetben ismertetett olvadékredukciós eljárások nyersvasminősége eljárásfüggő. Álta-

lában megállapítható, hogy – 1-2 kivételtől eltekintve – metallurgiailag hideg, azaz nagyon kis Si-

tartalmú (<0,01 %) és kis C-tartalmú (2,5-3,5 %) nyersvasak képződnek, melyek többnyire üstme-

tallurgiai S-telenítésre szorulnak. 

 

17. A vasmetallurgia – nagyolvasztón kívüli – fejlődési irányait képvi-

selő eljárások összefoglaló helyzetképe 

A tárgyalt, vagy – kisebb jelentősége miatt – itt nem ismertetett olvadékredukciós eljárások fej-

lődését, ill. 2009-ben ismert helyzetét a 12. táblázat [20] foglalja össze. Látható, hogy számos eljá-

rás továbbfejlesztését megszüntették, de sok van a fejlesztés, sőt az üzemi kísérletek stádiumában is. 

A véglegesen nagyüzemi termelési rangra, még csak a Corex- és a Finex-eljárás emelkedett, néhány 

vas- és acélműben folyamatosan, évek óta bizonyítva eredményességét. 
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12. táblázat Az olvadékredukciós eljárások fejlődése 1970 óta (2009-ig) [20] 

 

 
 

Corex és a Finex nyersvasgyártó eljárás sem fogja belátható időn belül nagymértékben felvál-

tani a nagy termelőképességű és a vasércekkel szemben igénytelenebb nagyolvasztói nyersvasgyár-

tást. Viszont a jelenleg is eredményesen működő és mind termelési kapacitásaikban, mind a terme-

lés minőségi és gazdasági, valamint technikai és technológiai fejlődésében folyamatosan növekvő 

eredményeket produkáló Corex-, ill. Finex-eljárás – adott kedvező érc- és energetikai, ill. költségvi-

szonyok között – egyre reálisabb és jelentősebb eljárástechnikai alternatíva lehet, csakúgy, mint a 

legújabb − például a HIsarna-, vagy Tecnored − eljárások valamelyike, az üzemi viszonyok ered-

ményei szerint. 
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ZÁRSZÓ 

 

A vasmetallurgia új irányait képviselő vasszivacsgyártó (DRI-t termelő), továbbá az olvadékre-

dukcióval nyersvasat termelő eljárások közül ezideig a Midrex- és a HyL ER-, valamint a Corex-

eljáráshoz kötött Finmet-eljárás továbbá a Corex- és a Finex-eljárás emelkedett, a folyamatos na-

gyipari termelés szintjére. Ugyanekkor számos DR-, valamint olvadék-redukciós technológiai rend-

szer is az üzemi kísérletek időszakában van, a mielőbbi ipari termelési képesség és valóság remé-

nyében. 

A sikeres eljárások technológiai és termelési valamint gazdasági, továbbá ökológiai eredményei 

alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az acélgyártás fémbetét-anyagát termelő vasmetallurgia által nyúj-

tott eredeti nyersanyagkínálat és annak technológiai, illetve technikai háttere nagymértékben gazda-

godott. 

 

Bár a 96. ábra [43] tanulsága szerint az eljárások modulegységeinek termelési kapacitása még 

messze elmarad a nagyolvasztóétól, s az éves világtermelésben elért eddigi részesedéseik még csak 

a DRI-termelésben mondhatók számottevőknek, a szakirodalomban gyakorta megjelenő közlemé-

nyek szerint megjelölt s mind a DR-, mind pedig az olvadék-redukciós eljárásokat magukban fogla-

ló acélgyártási technológiai útvonalak (lásd 1. és 77. számú ábrákat) már megfelelnek a jelen és a 

jövő valóságának. 

 
 

96. ábra A vasércredukciós működő modulegységeinek termelési kapacitásai [43] 
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Ábraszójegyzék 

 

(Csak a tananyagban értelmezett jelentéssel, az angol vagy német szavak elhatárolás nélkül) 

 

additives   hozaganyagok, salakképzők 

after burning chamber utánégető kamra 

altreifen   használt abroncs 

available for market  kereskedelemre rendelkezésre álló 

backup-gas   visszavezetett gáz 

balance   mérleg 

best suited for…  legalkalmasabb valami számára 

binder    kötőanyag 

blast furnace (BF)  nagyolvasztó 

blast heating   fúvószél-előmelegítés 

blasstahlwerk   oxigénes konverteres acélmű 

bottom blowing nozzles befúvó fenéknyílások (fúvókák) 

burner    égő, égető 

burning chamber  égető kamra 

calorific value   fűtőérték 

carry over   átjáratott, visszajáratott 

captive gas   kivont, eltávolított, elzárt gáz 

chair    félkoksz 

charge    betét 

coal gasification  szénelgázosítás 

COG (Coke Owen Gas) kokszkemencegáz 

coke substitution  kokszhelyettesítés, -pótlás 

coking plant   kokszolómű 

CO2 capture   CO2-kivonás, -leválasztás 

cold tumbling test  hideg dob(szilárdság)-próba 

cooling gas   hűtőgáz 

combustion air fan  égési levegőfúvó 

commerical plant  piacra termelő üzem 

comperative   összehasonlító 

crude steel   nyersacél 

dampferzeugung  gőzfejlesztő 

deflection platecontrolled terelőlapokkal szabályozott, irányított 

degree of reduction  redukciómérték, -fok 

demand   igény, szükséglet 

development   fejlődés, képződés 

different reduction methods különböző redukáló módszerek 

discharge   eltávolítás, kivonás 

dome temperature  boltozat alatti hőmérséklet 

drehherd   forgókemence 

DRI (Drect Reduced Iron) vasszivacs 

dryer    szárító 

dünnbrammen-giessen vékonybramma-öntés 

EAF (Electric Arc Furnace) elektromos ívfényes kemence 

effective calorific value tényleges, hasznosítható fűtőérték 

eisenbären   vasmedve 

eisenschwamm  vasszivacs 
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energy saving   energia-megtakarítás 

enhance   fokoz, növel 

entschwefelung  kéntelenítés 

environment   környezet 

estimation   becslés 

feed    adagoló 

feeding bins   adagoló tartályok 

feuerfest ausgekleidetes gestell tűzállóanyaggal kibélelt medence 

fine ore   poros érc 

flow diverter insert  gázáram-eloszlást szabályozó betét 

flow sheet   folyamat séma 

flue gas   füstgáz 

fluidized bed   fluidizált ágy 

forecast   előrejelzés 

gained experience  gazdagodott, gyarapodott tapsztalat 

gangart   meddő(anyag) 

gichtgas   torokgáz 

gimbal distributor  levegő elosztó 

grid and nozzles  rácsozat és fúvócsövek 

HBI (Hot Brketed Iron) forrón brikettált vasszivacs 

HCI (Hot Compressed Iron) forrón préselt (brikettált) vasszivacs 

heat exchanger  hőcserélő 

heat of cracking  krakkolási hőszükséglet 

heat recovery   hővisszanyerés 

heating    hevítés 

heizgas   fűtőgáz 

herddurchmesser  medenceátmérő 

high strength   nagyszilárdságú 

hochofen   nagyolvasztó 

hopper system   adagoló rendszer 

Hot metal (HM)  folyékony nyersvas 

hot stove   léghevítő 

Hytemp Iron   forró, hűtetlen vasszivacs 

installation   beiktatás, beépítés 

iron-bearing   vastartalmú, -hordozó 

kunstoffe   műanyag 

kuppel    kupola 

land transport   szárazföldi szállítás 

lump ore   darabos érc 

maintenance   karbantartás 

material distribution  anyageloszlás, -elrendeződés 

mass balance   anyag(tömeg)-mérleg 

mean particle size (MPS) átlagos szemnagyság 

melter-gasifier   olvasztó-gázosító 

melting rate   olvasztási (termelési) teljesítmény 

moisture   nedvesség 

mühle    malom, őrlő 

natural gas   földgáz 

nebenanlagen   melléküzemek 

needed amounts  szükséges mennyiség 

non-coking coal  nem kokszosítható szén 

nut-coke   diókoksz 
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off-gas    véggáz 

operating parameters  működési jellemzők 

operational results  működési eredmények 

overview   áttekintés 

plant pressure   üzemi nyomás 

powder coal (PC)  szénpor 

process   eljárás 

process route   eljárási folyamat útja 

PSA plant   CO2-leválasztó-rendszer 

pulverised coal (PC)  szénpor (porszén) 

reactivity index (CRI)  reakcióképesség 

reducing agent  redukálószer 

reforming process  előállító eljárás 

relation between …  összefüggés (valamik) között 

removal   elvonás 

requirement   szükséglet, igény 

retention time   tartózkodási idő 

rotary hearth furnace  forgómedencés kemence 

rotary kiln   forgócső-kemence 

sauerstoff   oxigén 

schaumschlacke  habossalak 

schlamm   iszap 

screening   rostálás 

screw    csavar 

scrubber   tisztító, porleválasztó 

seamless tubes  varratmentes csövek 

self-reducing agglomerates önredukáló agglomerátumok 

semi-soft   féllágy 

separations-trommel  elválasztó dob 

shaft furnace   aknás kemence 

smelting reduction  olvadék-redukció 

sinter plant   zsugorító pörkölő mű 

source    forrás 

stickstoff   nitrogén 

strength after reaction (CSR) reakció utáni szilárdság 

submerged   alámerített, lesüllyesztett 

tail gas    véggáz, (torokgáz) 

tar    kátrány 

top gas    torokgáz 

transformation   átalakítás 

treatment   kezelés 

tuchfilter   porzsákos szűrő 

ULCOS (Ultra Low CO2 Steelmaking) a lehető legkisebb CO2-emmisziót okozó acélgyártás 

utilisation   kihasználás, hasznosítás 

utmost flexibilití regardin … a legnagyobb flexibilitás (valamire vonatkozóan) 

verfahren   eljárás 

virgin    eredeti, érintetlen 

volatile   illó 

wärmetauscher  hőcserélő 

waste heat   hulladékhő 

waste/ recycling materials hulladék/ visszajáratott anyagok 

water transport  vízi úti szállítás 
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welterzeugung   világtermelés 

wet scraper   nedves leválasztó 

zunder    reve 
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