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ÜÜVEGVEG

Üveges állapotnak azt nevezzük, amikor a molekulák izotróp
rendezetlenségű szilárd halmazt képeznek. Melegítésre az üveg 
meglágyul és viszkozitása a hőmérséklet emelésével fokozatosan 
csökken. Olvadáspontja tehát az üvegnek nincs. Bizonyos körülmények 
között, mégpedig nagyon lassú lehűlésnél vagy ha hosszabb ideig 
nagyobb hőmérsékleten tartják, kristályosodás indulhat meg az 
üvegben, melynek eredményeképpen üveges állapota megszűnik. 

A mindennapi életben üvegnek a szilikátokból felépített üveges állapotú
anyagot nevezik. Az üvegfajták összetételét oxidokban kifejezett % -os
adatokkal  jellemzik.
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Az üveg fizikai tulajdonságai közül a különböző üvegfajták 
jellemzésénél a leggyakrabban szerepelnek:
fajsúly, hőtágulás, mechanikai szilárdság, keménység, fajhő, 
hővezető képesség, törésmutató, fényelnyelés és elektromos 
tulajdonságok. 
A kémiai tulajdonságok közül elsősorban 
a vízzel, savval és lúgokkal szembeni viselkedése fontos. 
A víz hidrolízis útján alkáli ionokat old ki az üveg felületi rétegeiből, 
mégpedig annál többet, minél nagyobb az üveg alkáli tartalma, és 
minél jobban cserélődik az üveg felületén a víz. Vizes ásványi 
savaknak ugyanaz a hatása az üvegre, mint a vízé. Tömény 
ásványi savakkal szemben ellenálló, kivéve a hidrogén – fluoridot, 
ami sziliko – fluoridok képződése közben oldja az üveget. Vizes 
lúgok, ammónia és karbonátok megtámadják az üveget úgy, hogy 
kovasavat oldanak ki belőle. 
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AZ AZ ÜÜVEG GYVEG GYÁÁRTRTÁÁSASA
A kiindulási anyagokat összeolvasztják, és a kész üveg ömledéket a 
kívánt formájú árura dolgozzák fel. 
A kiindulási anyagok: kvarchomok, a nátriumion bevitelére szóda 
vagy nátrium-szulfát, a további összetevők bevitelére megfelelő
vegyületek, rendszerint oxidok vagy karbonátok formájában. 
Az olvasztás hőmérséklete a közönséges mész-alkáli üvegeknél 
1600 oC. A kiindulási anyagként használt karbonátok szén-dioxid 
fejlődése közben szilikáttá alakulnak, pl.:   

SiO2 + Na2CO3 Na2SiO3 + CO2

Sztöchiometriai szempontból ez a reakcióegyenlet nem fejezi ki a 
nátronüveg képződését, mert itt a fenti reakciónál vízben oldható
nátrium-szilikát (vízüveg) keletkezik, melyben a Na:Si aránya 2:1. 
Ezzel szemben az üvegekben ez az arány sokkal kisebb.
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ÜÜVEGGYVEGGYÁÁRTRTÁÁSS
Üveg: szilikátokból felépülő üveges állapotú anyag

Az üveg szilikát-váza:

Az üveggyártás nyersanyagai:
kvarchomok
szóda, vagy nátrium-szulfát (Na bevitelre)

a minőségnek megfelelő oxidok vagy karbonátok
Az olvasztás hőmérséklete: 1400-1600 0C
Az ablaküvegben a Na(Ca,Mg):Si=0,98:1,19
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Palack 
üveg

Ablaküveg Jénai 
laborató-

riumi üveg

Supramax*
üveg

Pyrex
üveg

SiO2 64,0 75,1 74,5 57,0 81,0
Al2O3 6,0 0,5 8,3 25,7 2,0
Fe2O3 2,0 0,1 0,2 0,3 0,15
TiO2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05
CaO 10,0 8,8 0,8 4,8 0,3
BaO 1,0 - 3,9 - -
MgO 0,5 3,2 - 3,0 0,2
Na2O 12,0 15,3 7,7 0,6 4,5
K2O 2,4 - - 0,6 0,1
As2O3 - - - - 0,3
B2O3 - - 4,0 8,0 11,4
Mn2O3 1,6 - - - -
SO3 0,3 0,5 - - -

*Tűzálló üveg

KKÜÜLLÖÖNFNFÉÉLE LE ÜÜVEGEK KVEGEK KÉÉMIAI MIAI ÖÖSSZETSSZETÉÉTELETELE
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Ablaküvegben pl. ha a 15,3% Na2O-hoz még hozzáadjuk nátrium-
oxidra vonatkoztatva a 8,8% CaO- ot és 3,2% MgO-t, 

a Na(Ca, Mg) : Si arány 0,98:1,19. 

Az üveg képződése szóda esetében a következő egyenlettel 
szemléltethető: 

nSiO2 + Na2CO3 Na2O·nSiO2 + CO2

A nátriumion bevitelére szóda helyett használnak nátrium-szulfátot is, 
de akkor ezzel együtt valamilyen tiszta szénféleségből annyit kell az 
olvasztókemencébe adagolni, hogy a nátrium-szulfát az alábbi egyenlet 
szerint reagáljon: 

nSiO2 + Na2SO4 + C              Na2O·nSiO2 + SO2 + CO 
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Az üveg gyártásának egyik módja, hogy a kiindulási anyagokat 
samott-tégelyekbe adagolják, melyekből többet helyeznek el egy 
kemencében. (A tégelyek 75 – 120 cm magasak, egybe 0,5 – 1 t
üveg fér.) Kis mennyiségben szükséges speciális üvegeket ma is 
tégelyekben állítanak elő. 
Tömegcikkekhez üveget nem tégelyekben, hanem 
kádkemencékben gyártanak. A kádkemence folyamatos 
működésű. A nagyobb kádkemencékben napi 50 – 150 t üveg 
termelhető. A kádkemence egyik végén adagolják a kiindulási 
anyagokat, a kemence oldalfalába vannak az égők építve, melyeket 
a kádkemence alá épített hőregeneráló kamrákban előmelegített 
gázzal és levegővel táplálnak. Az ömledék a kád másik vége felé
áramlik, és ott veszik ki a kész üvegömledéket további 
feldolgozásra. 
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AZ AZ ÜÜVEG FELDOLGOZVEG FELDOLGOZÁÁSA SA 
Öblös üvegeket cső vagy „pipa” segítségével fúvással készítenek vagy 
úgy, hogy formába fújják az üveget, vagy forma nélkül alakítják. 
Tömegcikkek, pl. folyadéküvegek izzólámpaburák stb. gyártására 
körforgó automaták szolgálnak, melyek formába fújják a megfelelő
mennyiségű üveg-ömledéket. 

Vastag falú üvegtárgyakat sajtolással állítanak elő. 

Táblaüveget úgy gyártanak, hogy a kb. 11000C-os hőmérsékletű
ömledéket egy, az üvegtábla szélességének megfelelő hosszúságú
vízszintes résen át lemez alakban felhúzzák, és kb. 500oC-ra lehűtve 
hengerpárokból álló függőleges hengersoron vezetik át. A hengersor 
végén már teljesen megszilárdul az üvegszalag, amit géppel a kívánt 
hosszúságú darabokra vágnak. 

Vastagabb üvegtáblákat öntéssel gyártanak úgy, hogy vízszintes 
hengersorra folyatják az üveg-ömledéket. 

Az üvegcsöveket géppel gyártják, húzással. 
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Az Az 
üüvegcserepek vegcserepek 

mmáásodsod--
nyersanyagnyersanyag--

kkéént  valnt  valóó
alkalmazalkalmazáásasa
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AZ AZ ÜÜVEGCSERVEGCSERÉÉP ELP ELŐŐÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSÁÁNAK NAK 
FOLYAMATFOLYAMATÁÁBRBRÁÁJA EGY  JA EGY  ÜÜVEGHULLADVEGHULLADÉÉK K 

FELDOLGOZFELDOLGOZÓÓ ÜÜZEMBENZEMBEN
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AZ AZ ÜÜVEGHULLADVEGHULLADÉÉK HASZNOSK HASZNOSÍÍTTÁÁSASA
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CEMENT HIDRAULIKUS KCEMENT HIDRAULIKUS KÖÖTTŐŐANYAGANYAG

Természetben: vulkáni tufa  (Vezuv)         PUZZOLÁN
Előállítása: mészkő + agyag (vagy márga)
PORTLAND CEMENT BAUXIT-CEMENT
CaO, SiO2, Al2O3

háromkomponensű rendszerek

Portland cement összetétele:
CaO % SiO2 % Al2O3 % Fe2O3

58-66 18-26 4-12 2-5
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Cement, mint kötőanyag

3CaO·SiO2 + 2H2O = CaO·SiO2 + 2Ca(OH)2

Cement+ homok+ víz                 BETON
VASBETON

NEHÉZ BETON: γ > 2500 Kp/m3 (nukleáris védelemhez)
KÖNNYŰ BETON: γ < 2000 Kp/m3 (gázbeton, hab-beton; hang és 

hőszigetelés)
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CEMENTGYCEMENTGYÁÁRTRTÁÁSS

törés

őrlés forgó csőkemence hűtés őrlés

CaCO3

agyag

levegő

cement

forró levegő

Hőmérséklet
0C

FOLYAMAT

≤900 száradás, majd CaCO3 CaO+CO2

1000 3CaO·SiO2 és 3CaO·Al2O3 képződés

1250 anyag-lágyulás

1300 anyag-zsugorodás
KLINKER (2-3 cm-es szürkés-zöld, darabos anyag)
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füstgáz

szén, olaj

levegő
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PAPPAPÍÍRGYRGYÁÁRTRTÁÁSS
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A FA HASZNOSSA FA HASZNOSSÁÁGA, FELHASZNALGA, FELHASZNALÁÁSASA
Az élő fa (erdő)

 oxigén termelő
 szén-dioxid megkötő
 biológiai élettér
 tájelem
 elhalt fa humuszképző

A kitermelt fa
 épületfa, bányafa
 bútorgyártás alapanyaga (farostlemez-gyártás)
 művészetek (hangszergyártás, fafaragás-szobrászat)
 cellulózgyártás nyersanyaga        
 papírgyártás 
 etanol gyártás (cellulózon át)
 tüzelőanyag (fűtés, energiatermelés) 
 falepárlás

 faszén
 faecet
 fakátrány
 fagáz

Fakitermelés hatásai
• talajerózió, sivatagosodás, kopár táj
• természeti folyamatok változása (mikroklíma)
Feladat: erdőművelés, erdőtelepítés
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BISZULFITOS CELLULBISZULFITOS CELLULÓÓZGYZGYÁÁRTRTÁÁS (SAVAS S (SAVAS 
FELTFELTÁÁRRÁÁS)S)

CaCO3+H2O+SO2 CaSO3+H2O+CO2
CaSO3+H2O+SO2 Ca(HSO3)2
H2O+SO2                               H2SO3

feltárás időtartama:       10-12 óra
hőmérséklete: 120-140 0C
nyomás:              4-5 bar

ligninkioldás szénhidrátok savas hidrolízisével, bomlástermék
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BISZULFITOS CELLULBISZULFITOS CELLULÓÓZGYZGYÁÁRTRTÁÁSS
FOLYAMATFOLYAMATÁÁBRABRA
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Feltárandó
fa

összetétele
(%)

Feloldódott 

(%)

Vissza-
maradt 

(%)

Nyers cellulóz 
összetétele 

(%)

cellulóz
lignin
hemicellulóz
gyanta
egyéb

41,5
28,0
25,9

2,3
2,3

--
28,0
20,4

1,8
2,2

41,5
1,0
5,5
0,5
0,1

85,4
2,1

11,3
1,0
0,2

Összesen 100 52,4 48,6 100
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BISZULFITOS CELLULBISZULFITOS CELLULÓÓZGYZGYÁÁRTRTÁÁS (SAVAS S (SAVAS 
FELTFELTÁÁRRÁÁS)S)

ligninkioldás szénhidrátok savas hidrolízisével, bomlástermékek

szennylúg kezelés: 
bepárlás

↓
égetés

takarmányélesztő gyártás
etanol gyártás
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PAPPAPÍÍRGYRGYÁÁRTRTÁÁS FOLYAMATS FOLYAMATÁÁBRBRÁÁJAJA
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A környezetkárosodás
csökkentése

Papír Alumínium Vas és acél

Az energiafelhasználás
csökkentése, %

A selejt és hulladék
csökkentése, %

A levegőszennyezés
csökkentése, %

30….55

100

95

90...95

100

95

60...70

95
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1 t anyag felhasználásának energiaigénye
(109 J/t)

Iparág Másodlagos
nyersanyagok

Elsődleges
nyersanyagok

Papírgyártás
Műanyagipar
Üvegipar
Acélgyártás
Alumíniumgyártás

2,94
0,42
1,26
2,52
8,40

6,3 ... 10,5      
2,94
11,8
25,2
58,8


