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Nagyolvasztói salak 

A nagyolvasztói salak a nyersvasgyártás mellékterméke. A nagyolvasztó, egy metallurgiai 
kohó, amelyben fémeket nyernek ki fémérceikbıl. A vasgyártás alapanyaga a vasérc, míg 
segédanyagai a koksz (redukálóanyag, ötvözı anyag, tüzelıanyag), az oxigénben dúsított 
levegı (biztosítja az égés magas hımérsékletét) és a mészkı (salakképzı anyag). A 
vasgyártás során a nagyolvasztómőbe táplált vasércet (hematit: Fe2O3, magnetit: Fe3O4,) a 
koksz elégetésébıl keletkezett hı megolvasztja. A nagyolvasztóban két lényeges kémiai 
folyamat játszódik le: 1. a felsı részében a vas közvetett redukciója történik, a koksz égésébıl 
származó alulról áramló CO hatására. 2. az alsó részben történik a vas közvetlen redukciója az 
izzó koksz (szén) hatására, melynek eredményeként keletkezik a nyersvas olvadék: 2 Fe2O3 + 
3 C = 4 Fe + 3 CO2. A nyersvasgyártás során keletkezı termékek: a folyékony nyersvas, a 
folyékony salak és a kohógáz. A folyamat végén eltávolítják a felszínen úszó salakot. A 
megolvasztott nyersvasat nyersvas üstbe csapolva szállítják az acélmőbe. A hőtési 
feltételektıl függıen a nagyolvasztósalak megszilárdulása a következı formákban történhet: 
a) darabos nagyolvasztósalak (kohókı), mely szabad levegın hőtött tömör, nagy szilárdságú 
salak. b) porózus habsalak, mely kevés víz hozzáadásával, lassan hőtve képzıdik, darabos, 
sötét színő, tömör és nagy szilárdságú. Ezt törik és 0–7 mm, 7–15 mm, 15–30 mm-es 
frakciókra osztályozzák c) finomszemcsés homoksalak (granulált salak) erıs vízsugárban 
gyorsan és intenzíven hőtött salak. Kemény, világos színő, 0–5 mm szemcsenagyságú, jó 
vízfelvevı képességő. 

A kohósalak a nagykohóba adagolt karbonátos kızetbıl, a vasérc meddıjében lévı 
szilikátokból, aluminátokból és magából a vasérc oxidjaiból képzıdik az olvasztási hıenergia 
hatására. A folyékony kohósalakból elıállítható salaktípusok tulajdonságait a folyékony salak 
megszilárdulásának, lehőlésének módja határozza meg. A hőtés sebessége módosítja a salak 
szilárdságát, tömörségét, fizikai jellemzıit, kristályos és üvegfázis-tartalmát. 

A nagyolvasztói kohósalak összetételében, tulajdonságaiban hasonlít a bazalthoz: kalcium-, 
alumínium-, magnézium-szilikát, a kalcium-oxid lekötésére elegendı egyéb komponenssel. 
Mivel a természetes kızethez hasonló alkotóelemekbıl és ásványokból áll bekerülhet a talaj 
szervetlen strukturális alkotóelemeibe, beépülhet oxidokba, hidroxidokba és 
agyagásványokba, a víz, a levegı, a többi talajösszetevı, valamint a biológiai rendszer 
hatására. Ilyen értelemben nem veszélyes, a környezetre káros hatásokat nem gyakorol, de 
ahhoz, hogy talajként viselkedjen hosszabb idıt igénylı mállási folyamatokon kell 
keresztülmennie.  

A nagyolvasztósalak kémiailag a leghomogénebb a vaskohászati salakok közül.  

Összetétele: CaO: 36-43%; szabad CaO: 0%; SiO2: 36-39%; Al2O3: 8-12%; MgO: 4-12%; 
Fe(összes): <0,5%; Mn(összes): <0,5; Na2O: <0,5; K2O: <0,5%; S: 1,2-1,6%. Nem tartalmaz 
szabad oxidokat, hanem keverékkristályokat az alábbi szilikátokból: 2CaO·Al2O3·SiO2 
(gehlenit), 2CaO·MgO·2SiO2 (ackermanit), 3CaO·MgO·2SiO2. A vasgyártás során 
alkalmazott salakképzı anyagok (mészkı, dolomit) radioaktív elemtartalmának köszönhetıen 
a nagyolvasztói, valamint az acélmői salak egyaránt tartalmazhat radioaktív elemeket (U, Th, 



K), melyeknek koncentrációját a salak hasznosítása elıtt meg kell határozni (Salagean et al, 
1999; Das et al, 2007). 

Az acélmői salak térfogattömege az alábbiak szerint változik a hőtési feltételek függvényében 
a) Granulált salak: 1–1,3 g/cm3; b) Habosított salak: 1–1,3 g/cm3; c) Kohókı: 1,2–1,6 g/cm3; 
A granulált kohósalak ún. latens hidraulikus tulajdonságokkal rendelkezik. Ez azt jelenti, 
hogy önmagában vízzel nem reagál, de ha lúggal aktiválják, akkor hidratálódik, azaz egyfajta 
kötıanyaggá alakul és erısíti, segíti a cementkötést. 

Az acélmői salak hasznosítása 

Az acélmői salak több ipari területen is hasznosítható. A granulált salak jól alkalmazható 
szigetelı-, valamint töltıanyagként, ház- és útépítéshez, SiO2 forrásként betonba (Halit 
Yazıcı, 2008), ırölve cement kiegészítı anyagként (Halit Yazı et al, 2008). A habosított salak 
kiválóan alkalmazható házépítéshez, salaktéglablokk gyártására, szigetelı és töltıanyagként, 
szennyvíztisztításban szőrıként (porozitása miatt) foszfát eltávolításra vizes oldatból (Lu et al. 
(2008), tengeri üledék remediálására (Tamiji Yamamoto et al, 2010). A kohókı kiválóan 
alkalmas útépítéshez töltésanyagnak, az alapréteg, a kötıréteg és a kopóréteg kialakításánál. 
Jól ellenáll a terhelésnek és csillapítja a mechanikai rezgéseket. 

Az acélmői salak talajra hasznosítása 

Mivel a természetes kızethez hasonló alkotóelemekbıl és ásványokból áll bekerülhet a talaj 
szervetlen strukturális alkotóelemeibe, helyettesítheti azokat, beépülhet oxidokban, 
hidroxidokba és agyagásványokba, a víz, a levegı, a többi talajösszetevı, valamint a biológiai 
rendszer hatására. A porózus habsalak hatékonyan visszatartja a szerves szennyezıanyagokat 
(Tamiji Yamamoto, 2010), ezért alkalmas lehet szennyezett talaj javítására. Az ipari salakok 
hasznosításával foglalkozó amerikai szervezet, a National Slag Association (2012) szerint, 
mezıgazdasági tápanyagpótló adalékanyagként is hasznosítják az acélmői salakot. 

Együttesen más adalékanyagokkal (pernye, cement) hatékonynak bizonyult duzzadó agyagos 
talaj erısítésére (Al-Rawas, 2002). Sharma és Sivapullaiah (2012) pernye vagy mész helyett 
használtak granulált salakot duzzadó agyagos talaj erısítésére. Jó vízfelvevı képességének, 
SiO2 tartalmának és puzzolán aktivitásának köszönhetıen alkalmas ingoványos talajok fizikai 
stabilizálására (Kavak et al, 2011; Al-Rawas, 2002; Rakshya Shrestha, 2008). Az acélmői 
salak hasznosítható kémiai stabilizálásra is, szerves (Yamamoto és Asaoka, 2010) és 
szervetlen (Ed Barth, 2007) szennyezıanyagok megkötésére. Mivel a porózus habsalak 
megköti a foszfort vizes oldatból (Lu et al.2008) geotechnikai elembe, résfalba is 
beilleszthetı.  

Hasznosítással összefüggı kockázatok 

Ahol a különbözı eljárások végtermékeként keletkezett salakokat (nagyolvasztói salak és 
acélmői salak) vegyesen rakták le, és a késıbbiekben fel akarják dolgozni, mert szemre a 
salaktípusok egymástól nem különböztethetı meg, a duzzadás mértékét meg kell vizsgálni. A 
vasgyártás során alkalmazott salakképzı anyagok (mészkı, dolomit) radioaktív 
elemtartalmának köszönhetıen a nagyolvasztói, valamint az acélmői salak egyaránt 



tartalmazhat radioaktív elemeket (U, Th, K), melyeknek koncentrációját a salak hasznosítása 
elıtt meg kell határozni (Salagean, 1999; Das, 2007) 
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