
SZILIKÁTOK
Polikovasavak sói:  RxR’

xSiyOw (pl. Na2Al2Si6O16)

Hidrátok: RxR’
xSiyOw . zH2O

x RuOq . x’R’u’Oq’ . y SiO2 (pl. Na2O . Al2O3 . 6 SiO2)

R és R’ főként Al, Fe, Ca vagy Mg

A földkéreg 85%-a.

Természetes: azbeszt, csillám, bentonit, földpátok

Mesterséges: kerámiák, építési kötőanyagok, üvegek, 
zománcok stb.



CaO-SiO2-Al2O3 terner rendszer olvadáspont diagramja
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Önterülő aljzatkiegyenlítő

Na2B4O7 KAl(SO4)2









MgCO3

Dolomit

CaMg(CO3)2

Dolomit kőzet – 90% dolomit ásvány

Porlódó dolomit – Gellért hegy

- Pilisvörösvár – vakolat alapanyag

töltőanyag, súroló-por



MgCO3







Műanyaghulladék-égetés is 
lehet a magas hőmérséklet 

miatt



Dr. Pátzay György

Füstgáz portalanítás
Levegő előmelegítés a klinker-hűtő forgó csőkemencében



Beremendi Cementgyár ~ 150 t/h nyersliszt
mészkő agyag

~ 10 t/h tüzelőanyag
Szénpor petrolkoksz
max.1 t/h alternatív

~ 125 t/h klinker
trikálcium
-szilikát
dikálcium
-szilikát

Forgó csőkemence
104 m, Ө 4,6 m 1450°C

Füstgáz-emisszió
határért/éves átlag (mg/m3):
Por: 30/8, SO2 50/5, NOx 500/354
CO 1500/107, HCl 10/2













MEGSZŰNT!

MEGSZŰNT!



Durva és finomkerámiai anyagok
Tégla gyártás
• Agyag + soványító anyag (homok, kőzettörmelék)

• Nedves formázás

• Szárítás

• Égetés 950-1000 oC-on



02 Agyag-kitermelés01 Depónia készítés

03 Elkészült agyagdepó 04 Agyag és fűrészpor 
a szekrényes adagolóba kerül



05 Agyag és fűrészpor 
őrlőgépeken halad keresztül

06 Az összegyűjtött agyag és 
fűrészpor keverék a pihentetőben

07 Az összeőrölt agyag és 
fűrészpor keverék a pihentetőben 08 Az agyag vákuumprésbe kerül



09 A szájnyíláson keresztül a 
formázott anyag kikerül a présből

10 A téglakígyót a daraboló
megfelelő méretre vágja

11 A téglaformájú agyag
a szárító-kocsira kerül

12 A formázott agyagtermék 
a szárítón végighalad



13 A kiszárított agyag kijön a szárítóból 14 A kiszárított terméket a 
rakodógép a kemence-kocsira rakja

15 A kiszárított tégla elkezdi útját a kemencében 16 A kiégetett tégla kijön a kemencéből



17 A kemence-kocsiról az ürítő rakodó gép
a raklapra helyezi a téglát

18 A csomagológép a zsugorfóliát 
rámelegíti a rakatra

19 A rakatok kikerülnek a gyártócsarnokból 20 A villástargonca a 
tárolóterületre hordja a raklapokat



KERÁMIÁK alapanyagai







• Cserép- és üreges árúk nyersanyaga a tégláénál 
kövérebb és képlékenyebb agyag

A tégla és cseréptermék porózus, durvaszemcsés, a 
vas(III)-oxid-tól vörös színű.

Fazekasmáz: homok + ólomoxid

Kőagyag
• Égetés 1300-1400 oC-on (tömör)
• Máza sómáz (NaCl szórás magas hőmérsékleten)
• Csatornacsövek, burkolólapok, vegyészeti kerámiák

Durva és finomkerámiai anyagok



Kőedény más néven porcelán-fajansz vagy fehércserép
• Finom agyag, kvarc, mészpát, földpát
• Égetés 1100-1300 oC-on (porózus)
• Máza ólom-, bórtartalmú (második égetés 1000-1200 oC-on)
• Falburkoló csempe, egészségügyi berendezések, háztartási 

árúk.

Porcelán
• Kaolin
• Magas hőmérsékletű égetés miatt zsugorodik, tömörödik
• Máza földpátból, mészpátból, kaolinból és kvarcból
• Ütésre cseng, kemény, részben hőálló
• Csak HF, meleg tömény H3PO4, meleg tömény lúgok 

támadják meg

Durva és finomkerámiai anyagok



Üveg



Üvegállapot
Kristályos kvarc

SiO2 > SiO4
4-

Rács elemek

A kristály 
vetülete síkban

Krarcüveg
rendezetlen, 

amorf állapot

Vízüveg
Na2SiO3

vízben oldódik

Kevesebb Na >
vízben nem 

oldódó 
nátronüveg

Dr. Pátzay György ábrái



Üveg
• Közelítő összetétel:  xM’2O . yM”O . zSiO2

M’ = Na, K M” = Ca, Mg, Ba, Pb, Zn

• Üveg állapot – „szilárd” folyadék – anizotrop

rideg, nagy húzószilárdságú, rossz hővezető

• Kémiai ellenállás, de tömény lúgokkal és HF-al reagál:

SiO2 + 4 HF = SiF4 + 2 H2O

Lassú, kismértékű hidrolízis:

2 Na2O . SiO2 + 3 H2O = H3SiO4
- + 4 Na+ + 3 OH-



Üveg



Üveggyártás
Alapanyagok
• Homok, szóda, nátriumszulfát, mészkőliszt, dolomitliszt, 

bórsav, hamuzsír, üvegtörmelék

Adalékanyagok
• Olvasztást könnyítő: fluor, bór, arzénvegyületek

• Tisztulás segítés: arzén-trioxid, nitrátok

• Fizikai tulajdonság, szín: PbO, CoO, Fe2O3, stb.

• Színkialakítás oxidatív vagy reduktív viszonyok között

• „Színtelenítő” anyagok: mangán-, szelénvegyületek

• Nagy törésmutató: ólomüveg

• Opalizáló anyagok: fluor- és foszforvegyületek













Az üveg felhasználása



Zománcok
Kémiailag ellenálló üvegszerű bevonat
Alapanyagok: 
• Bórsav, bórax, földpát, szóda, salétrom, kvarc, 

folypát, kriolit, báriumkarbonát, agyag, kaolin
• Színező pigmentek
• Homályosító, átlátszatlanná tevő adalékok 

(fémoxidok, Sb2O3, TiO2, SnO2, CeO2, ZnO stb.)

Alapanyag összeolvasztása után őrlés
Munkadarabra felvitel mártással (nedves 

szuszpenzió), vagy száraz szórással
Ráolvasztás két rétegben: alap, fedőzománc



Ráolvasztás két rétegben: alap, fedőzománc



A SZILIKÁTOK téma vizsgakérdései

• Az építési mész gyártása és felhasználása
(a folyamat reakcióegyenletei)

• Az építési gipsz gyártása és felhasználása
(a folyamat reakcióegyenletei)

• A cement gyártása és felhasználása
• Téglagyártás
• A kerámiák előállítása, kerámia mázak
• Üveggyártás, üvegfajták
• Zománcok, zománcozás
• Veszélyes anyagok a szilikátiparban
• A szilikátok gyártásának környezeti problémái

írásbeli - szóbeli


