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2017-től a Pannon Egyetem több GINOP 
pályázatot is elnyert –  
  kötődések téglaipari felhasználáshoz 
 
Nem fő csapásvonal, de fontos részterület a 
hulladékmentes technológiák megvalósítható-
ságának elérésére. 



o GINOP-2.2.1-15-2017-00075 
 Gyártási hulladék kerámiaipari 
 felhasználhatóságának vizsgálata, különös 
 tekintettel a durvakerámiai termékek 
 előállítására 

o GINOP-2.2.1-15-2017-00048 

 Innovatív fejlesztések a gabonaalapú 
 élelmiszeripari és ipari kutatások területén 

 



o GINOP-2.2.1-15-2017-00106 

 Ritkaföldfémek kinyerése és másodlagos 
 nyersanyagok előállítása a vörösiszap 
 komplex hasznosítása keretében 

 



1. GINOP-2.2.1-15-2017-00075 
 Gyártási hulladék …. 
 

Probléma: 
 nagy mennyiségben keletkező nyomda-
 ipari, ún. frézpor kezelése 



 Feladat: 
  fűrészpor papírhulladékkal történő   
  helyettesíthetőségének vizsgálata –   
  (gyakorlatilag valamennyi kutatásnál így 
  jártunk el) 



Morfológia 

 

   

papír 

fűrészpor 



- megmunkálási  víztartalom,        
- száradási zsugorodás, 

- hajlító-, nyomószilárdság (száraz), 

- Pfefferkorn féle képlékenységi szám, 

- Macey féle száradási érzékenység, 

- égetési- és össz-zsugorodás, 
- vízfelvétel, testsűrűség, porozitás, 

- hajlító-, nyomószilárdság (égetett).  

 

Minden kutatás esetén! 
 

 

 
 

 

 



o A nedves állapotban elvégzett vizsgálatok 
eredményei azt mutatták, hogy nincs jelentős 
különbség a fűrészpor, illetve a papírhulladék 
adalékolással nyert próbatestek releváns 
tulajdonságaiban.  
Egyedül a száradási zsugorodás estén volt az 
megfigyelhető, miszerint a papírhulladék 
adagolás növeli a zsugorodás mértékét. A 
különbség 21 százalék körüli, ami mindenképpen 
odafigyelést igényel egy tényleges gyártási 
folyamat során. 

 
  
 

 
 



Az égetett próbatestek vizsgálatakor megfigyelhető, 
hogy  

o az adalékmentes állapothoz képest mind a hajlító-
mind a nyomószilárdság csökkent (gyakorlatilag 
az égetés csúcshőmérsékletétől függetlenül), de az 
adalékanyag minőségét tekintve azok értékében 
mértékadó különbség nem adódik.  

o a mért zsugorodások vizsgálatakor hasonló 
eredmények adódtak, mint a szárított esetben volt 
tapasztalható, így hasonló megfontolások 
érvényesek itt is. 

 

 

 
 



Az égetett próbatestek vizsgálatakor megfigyelhető, 
hogy  

o a porozitás változása (tipikusan nyílt porozitás) 
egyértelmű, az adalékmentes esethez képest a 
porozitás nőtt; a nagyobb mértékű pórusképződés 
a fűrészporos adalékolás esetén figyelhető meg, 
azonban a különbség gyakorlatilag elhanya-
golható. 

o a hőszigetelő sajátságokat jellemző lambda 
hővezetési tényező abszolút értéke a  
0,1 W/mK érték körül mozog, jelentős különbség 
nem mutatható ki a különböző módokon 
adalékolt próbatestek között. 
 

 

 
 



A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, 
hogy a fűrészpor papírhulladékkal történő kiváltása 
nem okoz jelentős változásokat sem a nedves, sem 
az égetett állapotban vizsgált minták esetén. Ezek 
alapján a tényleges gyártást megelőző, méretnövelt 
kísérleti gyártás elvégzése indokolt.  

 

 
 



2. GINOP-2.2.1-15-2017-00048 
 Innovatív fejlesztések a gabonaalapú … 
 
Probléma: 
 A technológia gyakorlatilag hulladék-
 mentes, van némi szerves maradék, 
 amivel „kezdeni kell valamit”. 
 
   



A nedves állapotban elvégzett vizsgálatok 
eredményei azt mutatták, hogy nincs jelentős 
különbség a fűrészpor, illetve a biohulladék 
adalékolással nyert próbatestek releváns 
tulajdonságaiban.  

(Még a száradási zsugorodás esetén sem…) 

 

  

 

 
 



Az égetett próbatestek vizsgálatakor megfigyelhető, 
hogy  

o az adalékmentes állapothoz képest mind a hajlító-
mind a nyomószilárdság csökkent (gyakorlatilag 
az égetés csúcshőmérsékletétől függetlenül), de a 
biohulladék adagolás javuló szilárdsági 
tendenciákat mutat. 

 

 

 
 



Az égetett próbatestek vizsgálatakor megfigyelhető, 
hogy  

o a nagyobb mértékű pórusképződés a fűrészporos 
adalékolás esetén figyelhető meg, a biohulladék 
tömörebb szerkezet eredményez (nagyobb 
szilárdság). 

o a hőszigetelő sajátságokat jellemző lambda 
hővezetési tényező abszolút értéke a  
0,1 W/mK érték körül mozog, jelentős különbség 
nem mutatható ki a különböző módokon 
adalékolt próbatestek között. 

 

 

 
 



A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, 
hogy a fűrészpor biohulladékkal történő kiváltása 
nem okoz jelentős változásokat sem a nedves, sem 
az égetett állapotban vizsgált minták esetén. Ezek 
alapján a tényleges gyártást megelőző, méretnövelt 
kísérleti gyártás elvégzése indokolt.  

 

 
 



3. GINOP-2.2.1-15-2017-00106 
 Ritkaföldfémek kinyerése … vörösiszap 
 komplex hasznosítása … 
 
 Probléma: 
 Magyarországon ~60 millió tonna 
 deponált vörösiszap – átok, vagy áldás? 
 Jelenlegi tendencia:  
 a vörösiszap hasznos másodnyersanyag  forrás 
 lehet, bíztató lehetőségekkel! 



Ritkaföldfémek kinyerése 
 
Kína – domináns világpiaci helyzet.  
 
A vörösiszap tonnánként nagyjából másfél 
kilogramm ritkaföldfémet tartalmaz.  
Jelen esetben a szkandium kivonása a cél: 
 mikroelektronika, optoelektronika, repülőgép-
 ipar, haditechnika  

 
~250 USD/gramm - ~109 gramm         ∞ USD 



Vas-tartalom kinyerése 
 olcsó nyersanyag a vasgyártás számára 
 
 
A vörösiszap-maradék további hasznosítása –  
 a főként Si- és Al-tartalmú (agyag össze-
 tétel!), maradék, ami kiindulási anyag a 
 tégla-, cserép termékek gyártásához. 
  
 



 

 

 

 

pH ? 



A pH probléma megoldása –  
  kidolgozott lúgmentesítési technológia;      
  így semlegesített maradék áll rendelkezésre  
 

 
Ennek alkalmazásával végezzük a 

kísérleteinket! 
 
 



A lúgmentesített vörösiszappal eddig elvég-
zett kísérletek alapján: 
• A nedves állapotban mért sajátságok 

nem mutatnak tulajdonság-romlást az 
eredeti vörösiszap felhasználásával 
készült próbatestekhez képest. 

• Az égetés után mért anyagjellemzők 
hasonlóan kedvezők, pl. a szilárdság 
40%(m/m) adalékolás mellett is csak  
7%-nyit csökkent. 

 
 



A konzorciumi partnerek –  
                     új kutatási eredmények 
 
A végső cél:  
 a minden nagyobb értékű komponens 
 kivonása után megmaradt anyag 
 („szegényített” vörösiszap)
 felhasználhatóságának vizsgálata 
 
 




