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A komlói szénhamu nyomelemtartalmának vizsgálatánál több nyom
elem jelentős mennyiségű fellépését tapasztaltuk (2). Felmerült tehát 
annak a lehetősége, hogy ezeket a nyomelemeket a komlói erőmű salak- 
hányójában feldúsulva találhatjuk meg, így meg kellett vizsgálnunk, hogy 
ez az esetleges feldúsulás nem éri-e el az ipari hasznosíthatóság mértékét.

A vizsgálatok elvégzésekor az első feladat a gondos mintavétel volt. 
Szükségesnek tartottuk, hogy megbízható átlageredmények elnyerésére 
négy fúrást mélyítsünk az erőmű hányójának különböző helyein és a fúrá
sokból 2 m-enként vegyünk mintát. Ily módon 0—20 m-ig minden fúrás
ból 11, azaz összesen 44 minta került vizsgálatra. A helyszíni mintavételt 
Huszka L. tud. kutató végezte.

A nyomelemvizsgálatok egyrészt Zeiss gyártmányú Qu 24 jelű kvarc- 
prizmás spektrográfon, másrészt azokra az elemekre vonatkozólag, ame
lyeknek legérzékenyebb színképvonala a látható színképterületre esik, 
ugyancsak Zeiss gyártmányú három-üvegprizmás spektrográfon történtek.

A meghatározásokat a következő elemekre végeztük el: germánium, 
gallium, indium, berillium, molibdén és titán. A vizsgálatokat az említett 
nyomelemek mennyiségi meghatározására is kiterjesztettük.

A mennyiségi színképanalitikai meghatározás elvégzésére keverék
sorozatokat készítettünk, melyekben a kérdéses elemek koncentrációja 
0,0005%, 0,001%, 0,003%, 0,007%, 0,01%, 0,03% és 0,07% volt. A keve
réksorozatok alapanyag-összetétele a salak összetételéhez hasonlított. 
Az egyforma gerjesztési körülmények elérésére a színképelemzésben szoká
sos kiegyenlítési eljárást is alkalmaztuk, amennyiben mind az összehason
lító, mind a vizsgálandó mintákhoz 20% báriumsót kevertünk. A bárium 
megfelelő gyenge vonala egyúttal belső standard vonalnak is felhasznál
ható volt.

Vizsgálati eredmények
A germánium meghatározása kvarcprizmás spektrográffal történt a 

2651 és 2650 Ä hullámhosszúságú vonalak segítségével. Az összehasonlító 
mintáknál még a 0,0005% Ge-tartalom esetén is a Ge-vonalak feketedése 
fotométerrel jól mérhető volt. A vizsgálandó mintákban ugyan igen halvá
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nyan jelentkeztek a vonalak, de a kimérésük már nem volt nagy pontosság
gal elvégezhető. Tehát addig, míg a régebbi szénhamuvizsgálatainknál a 
komlói hamuban általában ezred százalék nagyságrendben, sőt néha század 
százalékban is jelentkezett a germánium, itt az érték 0,0005% alatt van és 
valószínűleg 0,0003—0,0001% között mozog. Ez azt jelenti, hogy tonnán
ként 1—3 g germániummal lehet csak számolni. Az egyes minták között 
germánium-koncentrációban észrevehető eltérés nem volt, kiugró eredmé
nyek nem voltak.

A gallium meghatározására a 4172 Ä hullámhosszúságú, legérzéke
nyebb színképvonalát használtam. A fényképezés az üvegprizmás spektro
gráffal történt. A ciánsávok zavaró hatását úgy kerültük el, hogy ,,színkép- 
tiszta’ ' vörösréz elektródokat alkalmaztunk. A gallium esetében sem volt 
lényeges eltérés az egyes minták között. A színképvonalak íotometrikus 
kimérése alapján a gallium-értékek 0,0006% és 0,0001% közé esnek, vagyis 
tonnánként 1—6 g galliummal lehet számolni.

Az indium meghatározása kis koncentrációk esetén megbízhatóan 
csak a 4511 és 4101 Ä hullámhosszúságú legérzékenyebb vonalai segítségé
vel, az üvegprizmás spektrográffal történhetett (1). Kisebb érzékenységű 
vonalai összeeshetnek más elem vonalaival és így tévedésre adhatnak okot. 
Az indium esetében azt tapasztaltuk, hogy az összehasonlító mintáknál 
0,0005% In-tartalom esetén az indium fővonalai még jól látszanak, de a 
vizsgálatra kerülő minták egyikében sem jelentkeztek. Teljes biztonsággal 
állíthatjuk tehát, hogyha egyáltalán volna a mintákban indium-tartalom, 
az feltétlenül kevesebb, mint 0,0005%, azaz 5 g/tonna.

A berillium meghatározása a legérzékenyebb, 2348 A-nél jelentkező 
színképvonala segítségével, a kvarcprizmás spektrográffal történt. 
A régebbi szénhamuvizsgálatainkhoz képest a Be-ban is csökkenést észlel
tünk. A nyers értékek jelentős ingadozását itt sem tapasztaltuk. Az érté
kek 0,0008—0,003% között mozognak (vagyis 8—30 g/tonna), tehát 
középértékben 20 g/tonna berilliummal lehet számolni.

A molibdén esetében megelégedtünk a kevésbé érzékeny, 2816 Ä hul
lámhosszúságú vonal vizsgálatával. Ez a vonal az összehasonlító minták 
esetében ezred százalék nagyságrendnél még jól látható, a vizsgálandó 
mintákban viszont nem jelentkezett. Ez azt jelenti, hogyha Mo van is 
bennük, csak tízezred százalék nagyságrendben lehet (tehát g/tonna nagy
ságrend).

A minták titántartalm át is megvizsgáltuk. A színképfelvételek alapján 
megállapítottuk, hogy a Ti-vonalak erőssége az egyes mintáknál nem inga
dozik lényegesen. Két mintát kiválasztottunk két fúrás különböző mély
ségeiből és ezekben a Ti-t kolorimetriásan meghatároztuk. A II. fúrás 12 
m-éből vett mintában a titántartalom T i02-ben megadva 0,72%, a IV. 
fúrás 4 m-éből vett mintában pedig a T i02 =  0,62%. Vagyis átlagértékben 
600—700 g/tonna T i02-vel, illetve Ti-ra számolva 360—420 g/tonna titán
tartalommal lehet számolni.

A nyert eredményekből általánosan a következő megállapításokat 
vonhatjuk le:
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1. A minták nyomelemtartalma nem változik jelentősen sem az egyes 
fúrások szerint, sem pedig a mélység szerint. Ez tehát azt jelenti, hogy a 
hányó anyaga már eredetileg átlagolódott, kimosási jelenség pedig nem 
lép fel.

2 . A salakhányó nyomelemtartalma lényegesen szegényebb, mint 
ahogy régebbi vizsgálatunk alapján várhattuk. A régebbi vizsgálatainknál 
ugyanis a komlói szénmintákból laboratóriumunkban óvatos elégetéssel 
magunk állítottunk elő hamut. Ügy látszik, hogy az erőmű kazánjában 
erőteljesebb és hosszabb izzításkor a nyomelemekben veszteség áll elő.

Hozzájárulhat még egy tényező a viszonylagos nyomelemszegénység
hez. Tapasztaltuk eddigi vizsgálatainknál is, hogy a nyomelemek viszony
lagos feldúsulása mindig a jobb minőségű, tehát kisebb hamutartalmú 
szénmintáknál észlelhető. Feltehetően az erőmű a közepes, vagy annál 
gyengébb minőségű szeneket használja fel és ezek nyomelemtartalma a 
tapasztalatnak megfelelően csekélyebb.
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L’ANALYSE DES ELEMENTS DE TRACE DE LA HALDE DE 
SCORIES DE LA CENTRALE DE KOMLÖ

P ar Mme M. F öld vári-Vogl

Nous avons sounds la halde de scories de la Centrale de Komló á une 
analyse détaillée des éléments de trace, en espérant d’y trouver des enri- 
chissements considérables en certains éléments rares. Cepedant, les analy
ses ont clémontré que la teneur en éléments de trace de la matiére de la 
halde de scories ne dépassait point la teneur moyenne en éléments de trace 
des cendres de charbon, par conséquent celle-lá n ’est plus utilisable par 
bindustrie que ceux-ci.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ШЛАКООТВАЛА 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Г. КОМЛО

МАРИЯ ФЁЛЬДВАРИ-ФОГЛ

Шлакоотвал электростанции г. Комло был подвергнут детальному 
анализу микроэлементов, так как надеялось, что в отношении отдельных 
редких элементов будет выявлено значительное обогащение. Однако в 
результате исследований было учтановлено, что содержание микро
элементов в веществе шлакоотвала не превышает среднее содержание 
микроэлементов в угольных золах и таким образом значение отвала с 
точки зрения эксплоатируемости микроэлементов не превышает значение 
угольных зол.


