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4.1 
3.1 Az alumínium olvasztása sómentes 

technológiával ikerkamrás kemencében 
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Az ikerkamrás olvasztókemencét (TCF, twin chamber melting furnace) 

különböző típusú szennyeződéseket (gumi, műanyag, lakk, olaj) tartalmazó 
alumíniumhulladék megolvasztására fejlesztették ki. Az olvasztás során a hul-
ladék előkezelés és só alkalmazása nélkül, teljes mértékben feldolgozható. A 
feldolgozásra kerülő adag 30%-a tiszta anyag és 70%-a hulladék, amelyben 

szennyezett alumíniumhulladék sómentes olvasztásának előnyét egy környe-
zetvédelmi és energetikai szempontból optimalizált hőkezelési eljárással. A 
technológiában hasznosítják a szennyeződések éghetőanyag-tartalmát, egy 
speciális töltési technológia és egy forgógenerátor biztosítja az optimális ener-
giafelhasználást. 

10% a szennyező anyagok aránya. Az ikerkamrás olvasztókemence egyesíti a 

A működés elve 
A kemence két különálló kamrából (fűtőkamra és hulladékkamra) áll, 

amelyek közös kemenceburkolatban helyezkednek el (1. ábra). A két kamrát 
közös olvadékfürdő kapcsolja össze. 

A szennyezett hulladékot speciális töltőberendezéssel a hulladékkamra 
hídjára, a tiszta anyagot pedig a fűtőkamra hídjára helyezik. A folyamatosan 
működő folyékonyfém-szivattyúval javítható az olvadék hőmérsékletének és 
kémiai összetételének homogenitása. A megolvadt fém a fűtőkamrából a töltő 
garaton át a hulladékkamrába kerül, ami segíti az olvasztási folyamatot. Az 
olvadék átfolyik az elválasztó fal alatt a fűtőkamrába. A megolvadt fémet sza-
kaszosan vagy folyamatosan vezetik el, és egy öntőkemencébe, vagy egy 
mosón át közvetlenül öntőgépbe vagy szállítókanálba adagolják. 

A kemence stacionáris vagy billenő rendszerű lehet. A kemence modulá-
ris felépítésű, és a folyamat, illetve a kemence geometriai felépítését illetően ki-
alakítható a felhasználók speciális igényei szerint, azaz a kemence beilleszthető 
a meglévő épületekbe és a környezetbe. A kemence kialakítása három módon 

 



történhet, amint az a 2. ábrán látható. A fűtőrendszert a pirolízisgázok áramának 
és a szükséges hőkapacitásnak megfelelően lehet alakítani. 
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1. ábra Az ikerkamrás olvasztókemence felép

A töltés 
A kemencébe nagy méretű hulladék is betölthető, mive

ge megegyezik a kemence teljes szélességével. Az olvasz
séges a hulladék előkészítése (pl. termikus vagy mechani
kialakítás egyszerűsíti a kemence és a fürdő tisztítását is, m
nincsenek rejtett sarkok és elegendő tér áll rendelkezésre 
a fürdő gyors és egyszerű tisztítására. Ezáltal csökkenth
tartásának ideje, kisebb létszámú személyzet szükséges, é
tégla sérülésének a veszélye.  
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2. ábra A lehetséges kemenceelrendezések 

 
A kemence ideális töltése speciális töltőgéppel oldható meg. A hulladék-

tárolónál megtöltött töltőgép elhalad a kemence előtt. Ekkor a töltőgépet a hul-
ladékkamra beszívó fedelével ellentétes oldalon lezárják, hogy nyitott hulla-
dékkamra-ajtó esetén megakadályozzák a kemencében uralkodó atmoszféra 
kiáramlását az üzemrészbe. A hulladékot meghatározott időben töltik be a 
kemencébe, a betöltést elektronikusan vezérlik.  

Amíg a kemence ajtaja nyitva van, a kemence 

ő. 

atmoszféráját elszívják és 
átvezetik a gázkezelő rendszeren. Miután a kemenceajtót teljesen kinyitották, 
a töltőgép bemegy a kemencébe és megáll az olvasztóhíd felett. A töltőgép 
haladása során a hulladék egyenletesen eloszlik a hídon. Miután a töltőgép 
elhagyta a kemencét, a kemence ajtaja becsukódik, és a töltőgépbe ismét 
hulladék tölthet

A töltést és olvasztást szabályozó rendszer (CMMS, charging and melting 
management system) meghatározza a szükséges komponenseket az ötvözés-
hez és javítja az ikerkamrás olvasztókemence termelékenységét azáltal, hogy: 

• optimalizálja a töltés paramétereinek meghatározását és figyelését 
• minimálisra csökkenti a hulladék és a nyers ötvözet anyagköltségét  
• az elemzések során figyelembe veszi az ötvözetbeállítást  
• ellenőrzi a pirolízis idejét, és  
• automatikusan indítja a keverést és a hableszedést. 
A CMMS rendszer az ikerkamrás olvasztókemence vezérlésének a kibőví-

tése, és nemcsak az újraolvasztó berendezés összes, a hulladékra vonatkozó 
adatát foglalja magában, hanem átfogó információt is ad a teljes folyamatról. 

A folyamat lépései 
A hulladékkamrában először a szennyeződések bomlanak le, majd az 

alumínium megolvad. Ez két, egymástól független lépésben megy végbe, az 
olvadási veszteségek csökkentése érdekében. A szennyeződések eltávolítá-
sára alkalmazott pirolízisfolyamatot 550 oC-on hajtják végre. A hulladékkamra 
atmoszférája oxigénmentes, az olvasztási veszteségek csökkentése érdeké-

 



ben. Két pótégő üzemel a sztöchiometrikus viszonyoknál kisebb paraméterekkel. 
Lángjuk intenzív kapcsolatban áll a kamrában keringő atmoszférával, ami segíti 
az oxigénmentes atmoszféra kialakulását. Így nincs reagens a távozó gázból az 
alumínium oxidációjához (fémveszteség) és a szennyeződésekből keletkező 
oxidok reagálhatnak a kamra atmoszférájában található anyagokkal. 

A hulladékkamra atmoszféráját két ventillátorral keringetik, amelyek befúj-
ják az atmoszférát a hídon levő hulladékba. Ezzel optimalizálható a hőátadás 
és kiváló hőhasznosítással gyors felmelegedés érhető el. A gáz egy részára-
mát a fűtőkamra égőihez vezetik, és közvetlenül betáplálják a láng reakcióte-
rébe, ahol a gázban található szennyeződések teljesen elégnek, az éghető 
alkotórészek pedig fűtik a kemencét.  

A fűtőkamra égőihez jutó gázárammal ellentétes irányú mozgásként a 
forró kemenceatmoszféra a fűtőkamrából az elválasztó falba épített elzárón át 
a hulladékkamrába kerül. 

A fűtőkamrában telepített égőket elsősorban a kemence fűtésére hasz-
nálják. Az égők tüzelőanyaggal és a hulladékkamrából származó 
pirolízisgázzal üzemelnek. Ugyanezek az égők szolgálnak a fürdő felmelegí-
tésére a fűtőkamrában, a forró gáz pedig biztosítja a hulladékkamra fűtését a 
pirolízis végbemeneteléhez és a hulladék megolvasztásához.  

Az égők működését PLC-vel (programozható logikai vezérlő) szabályoz-
zák, úgy, hogy az éghető anyag/levegő arány mindig optimális legyen. Ennek 
érdekében mérik és a szabályozás során felhasználják a reagensek (éghető 
anyag és levegő) tömegáramainak és a távozó gáz oxigéntartalmának az ada-
tait. 

A fűtőkamrából távozó gázt egy EcoReg típusú, forgóágyas regenerátor-
ba vezetik (3. ábra). A kemencéből távozó gáz átáramlik a regenerátoron. A 
regenerátor kerámiatöltete felmelegszik, a gáz pedig lehűl. A regenerátor ágy 
fűtött része a levegőárammal érintkezve leadja a hőtartalmát a levegőnek. Az így 
felmelegített levegőt hőszigetelt csöveken vezetik az égőhöz, a távozó gáz a 
szűrőhöz kerül. A regenerátor-ágy töltete gömb vagy hatszög alakú lehet. 

Az égőkhöz folyamatosan vezetnek felhevített levegőt a regenerátor fo-
lyamatos üzemvitelének biztosítása érdekében. Az égetés paraméterei tehát 
optimálisan beállíthatók. A paraméterek a kemencetérben (pl. a kemencetér 
nyomása) állandóak. 

Az olvasztás körülményei 
A két kamra közötti gázcserén kívül a folyékony alumíniumot elektro-

mágneses szivattyúval keringetik a fűtőkamrából a hulladékkamrába. A folyé-
kony fémet beadagolják a töltő garatba, ahonnan befolyik a hulladékkamrába. 
Ellenirányú mozgással az olvadék lefolyik az elválasztó falon a hulladékkam-
rából a fűtőkamrába. Így a hulladékkamrát a fémfürdő fűti és megvalósul a für-
dő teljes homogenizálása. 
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3. ábra Az EcoReg forgóágyas regenerátor 

 
 
A töltő garat biztosítja a hulladékforgács és a kisméretű hulladék megol-

vadását. A forgács azonnal lesüllyed a fürdő felszíne alá a töltő garatban levő 
olvadékáram miatt, így nem kerül kapcsolatba oxigénnel a kemencében a 
megolvasztás során. Ezáltal megelőzhető a nagy fajlagos felületű forgács 
oxidációja és az alumíniumveszteség kisebb lesz, mint más olvasztási eljá-
rások esetén. A töltőgarat elrendezésének köszönhetően az olvadék és a 
benne található szennyeződések bekerülnek a hulladékkamrába. Így a fűtő-
kamra tisztán tartható és nem kell túl gyakran tisztítani a fürdő felületét. A tisz-
ta fürdőfelszín további előnye, hogy zavartalan a hőátadás a lángtól kiindulva 
a fürdőig. 

A forgóágyas regenerátor működése 
A regenerátorban a távozó gáz olyan gyorsan lehűl, hogy veszélyes ve-

gyületek (DeNovo szintézis) nem keletkeznek. Ugyanakkor a levegő erősebb 
előmelegítése nagyobb hatásfokot biztosít, mint más típusú hőcserélők alkal-
mazása esetén (1. táblázat). 

 



1. táblázat 
Az ikerkamrás olvasztókemence jellemző 

paraméterei 
 
Paraméter  
Ajtóméret 1800 mm magasság x 6800 mm szélesség 
Fürdőkapacitás (t) 60 
Termelékenység (t) >120/24 h 
Szállítási kapacitás (t) 35 
Adagolás  
Blokkok (öntvény/öntőminta) % 30 
Hulladék (tiszta/szennyezett) % 70 
Fűtési módszer  
Tüzelőanyag Földgáz 
Fűtőkamra 3 égő 
Hulladékkamra A forró gáz és az olvadék áramlása 
Az olvasztás energiafelhasználása 
(beleértve a töltési veszteségeket) 

 

Regenerátorral (kWh/t) 540 
Rekuperátorral (kWh/t) 670 

 
 
A regenerátor a hagyományos rekuperátorhoz képest biztosítja a levegő 

jobb előmelegítését és a távozó gáz gyorsabb hűtését, ami jelentős mérték-
ben csökkenti az energiafelhasználást. Ezzel párhuzamosan a távozó gáz 
szűrőinek költsége is csökken, és nem szükséges kiegészítő hűtés a szűrő 
előtt az alacsony távozógáz-hőmérséklet miatt. Ezáltal csökken a szűrőberen-
dezés beruházási költsége. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy 
• az alkalmazott töltőberendezéssel csökkenthető a kemenceajtó nyitva-

tartásának az ideje, ami nemcsak a kemence üzemviteli költségeiben 
jelent megtakarítást, hanem kedvezően befolyásolja az energiafel-
használást, stabilizálja a folyamat paramétereit, és növeli az olvadás 
sebességét, 

• a töltőgép széles nyílása lehetővé teszi nagyobb méretű hulladékok 
betöltését előkészítés nélkül, 

• az EcoReg regenerátor alkalmazásával elkerülhető az égők összekap-
csolása és a levegő jelentős mértékben előmelegíthető, 

• a távozó gáz hőtartalmának jobb kihasználása és az alacsonyabb 
gázhőmérséklet biztosítja a hulladék éghetőanyag-tartalmának a hasz-
nosítását, csökkentve a tüzelőanyag költséget, 

• az égők folyamatos üzemvitele miatt fenntartható egy optimális éghető 
anyag/levegő arány, elkerülhető a veszélyes anyagok keletkezése és 

 



 

oxidációs reakciók végbemenetele a fürdő felületén, ami csökkenti az 
olvadási veszteségeket, 

• a hulladékkamrában és a töltő garatban kialakuló redukáló hatású at-
moszférának köszönhetően nő a fémkitermelés, 

• a sómentes üzemvitellel elkerülhető a só kezelésének és lerakásának 
a költsége. 

 
(Regősné Knoska Judit) 
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