
3.4.3. 
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Необхідні ресурси 

Виробництво глинозему 

Боксити. На цей вид сировини припадає понад 90% світового виробництва глинозему. 
Основними алюмінієвмісними мінералами є гіббсит Al(OH)3, беміт AlOOH і діаспор AlOOH, в 
залежності від вмісту яких боксити поділяють на гіббситові, бемітові чи діаспорові.  

Кремнієвмісні мінерали: каолініт, кварц, опал, шамозит; залізовмісні мінерали – гематит, гетит, 
магнетит, сидеріт, пірит. 

Боксити містять домішки кальцію, гіпс та інші. 

Виробництво глинозему в усьому світі здійснюється переважно з високоякісних 
(малокремнистих) бокситів гіббситового чи гіббсит-бемітового типу, перероблювані за способом 
Байєра. До них відносяться боксити з кремнистим модулем (mSi) вище 8-10 (mSi – відношення мас 
Al2O3 до SiO2). 

Нефелінова сировина. Найбільший інтерес для алюмінієвої промисловості представляють 
нефеліновий концентрат (29,1% Al2O3), нефелінові уртити (27,3%) і нефелінові сієніти (18-24%). 

Алуніти. Це основна сірчанокисла сіль алюмінію і калію (22-25% Al2O3) [14]. 

Аналіз способу Байєра 

Втрати Na2O з червоним шламом складають 70% від загальних втрат – 67 кг, останні 30% – це 
втрати при каустифікації соди і механічні. 

Втрати Al2O3 складають приблизно 12% від кількості, введеної з бокситом. Це переважно втрати з 
червоним шламом. 

Отже, на 1 т глинозему витрачається 2174 кг бокситу (що містить приблизно 41% Al2O3). 

Кількість води в циклі Байєра на 1 т глинозему складає 8,88 м3 – на переділі вилуження і 13,4 м3 
– на декомпозиції; кількість випаруваної води становить 5,1 м3. З цієї кількості 20% виводиться з 
бокситами, 60% – при промивці шламу і приблизно 16% – при промивці гідроксиду алюмінію. 
При нагріві пульпи гострою парою і малій кількості стадій самовипарювання пульпи кількість 
конденсовної гострої пари дорівнює кількості конденсату, що утворюється в результаті 
випаровування води [18]. 

Аналіз способу спікання. Основні втрати Na2O в способі спікання бокситів – це втрати зі 
шламом, обумовлені або неповним проходженням реакцій спікоутворення, або неповним 
вилученням Na2O зі спіку. Цей вид втрат складає приблизно 80%, інші втрати – механічні. 

Вміст Al2O3 в спіку складає 29-33%, витрата спіку на 1 т глинозему – приблизно 4-4,5 т. Остання 
величина в основному визначається вмістом глинозему і кремнієвим модулем бокситу. Втрати 
Al2O3 від введеного з бокситом складають десь 20%. Основна частина з них – це втрати зі 
шламом; на них припадає до 70-75% всіх втрат.  



 213

Витрати води в способі спікання бокситів визначаються кількома факторами: умовами промивки 
шламу, текучістю пульпи, концентрацією алюмінатного розчину. Основні місця вводу води: 
промивка шламу (83%) і гідроксиду алюмінію (10-12%). Виведення води здійснюється на трьох 
переділах: на спіканні – 45%, на випарці – 45% і 10% – на кальцинації. 

Витрати алюмінатного розчину складають близько 8 м3 на 1 т глинозему [18]. 

Виробництво алюмінію 

Глинозем. Основною сировиною, що використовується при електролітичному виробництві 
алюмінію, є окис алюмінію Al2O3 (глинозем). Згідно з ГОСТ 6912-64, СРСР випускав глиноземи 8 
марок. У виробництві алюмінію в основному застосовується глинозем перших чотирьох марок – 
ГА85, ГА8, ГА6, ГА5. 

В глиноземі повинен бути мінімально можливий вміст окисів заліза, кремнію, інших більш 
електропозитивних, ніж алюміній, елементів; також небажана присутність окисів лужних та 
лужноземельних металів, бо це погіршує якість глинозему і ускладнює технологічний процес. 

Небажана присутність в глиноземі вологи. Волога з Al2F утворює шкідливий для здоров’я HF 
(фтористий водень), котрий, звітрюючись з електроліту, може потрапити в атмосферу, 
забруднивши її. 

Особливі вимоги пред’являються до фазового складу (глинозему). Наявність в технічному 
глиноземі 25-15%  – Al2O3 забезпечує його добру стійкість проти накопичення вологи і 
необхідну швидкість розчинення його в розплавленому електроліті [14]. 

Фтористі солі. Розплавленим середовищем, в якому здійснюється електроліз алюмінію, слугує 
Na3AlF6 і фтористий алюміній (AlF3) (табл. 3.4.6). 

Штучний технічний кріоліт випускається двох марок: К-1 і К-2, для алюмінієвої промисловості 
призначений кріоліт марки К-1 (табл. 3.4.7). 

Питомий електроопір анодних блоків (табл. 3.4.8), як правило, не повинен перевищувати 45-50 
Ом·мм2/м [11]. 
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Витрати сировини та електроенергії  

Глинозем. Теоретичний розрахунок глинозему з урахуванням вмісту в ньому домішок складає 
1908-1916 кг на 1 т алюмінію. Практично на заводах витрати глинозему коливаються в межах 
1920-1930 кг на тонну. Витрати глинозему пов’язані з розпилюванням при транспортуванні і 
завантаженні його в електролізери. 

Фтористі солі. Питомі втрати фтористих солей в перерахунку на фтор при електролізі 
становлять 25-36 кг/т. Менші значення питомих витрат фтористих солей, як правило, досягаються 
при експлуатації електролізерів з обпаленими анодами. 

Аноди. Питома витрата анодів більшою мірою залежить від якості анодів, їх висоти, конфігурації 
верха анода, наявності захисту поверхні анода від окислення. У вітчизняній промисловості 
оптимальна висота анода близька до 600 мм, а глибина ніпельного гнізда 80-100 мм. Питома 
витрата таких анодів складає 520-560 кг на 1 т алюмінію, а маса недогарків – 85-105 кг на 1 т 
алюмінію. 

Електроенергія. Електроліз алюмінію – одне з найбільш енергоємних виробництв. Для оцінки 
витрат електроенергії постійного струму на електроліз користуються поняттям питомі витрати 
електроенергії і вихід металу на 1 кВт·год (вихід за енергією). Оптимальні значення питомих 
витрат електроенергії для вітчизняних заводів, оснащених електролізерами з обпаленими 
анодами, становлять 14700-15000 кВт·год/т, що відповідає виходу металу на 1 кВт·год – 67-68 г. 
Крім технологічної електроенергії постійного струму, на кожну тону алюмінію витрачається 300-
600 кВт·год силової електроенергії змінного струму, яка йде на живлення вентиляційних 
установок і механізмів, що обслуговують електролізери, на освітлення та ін. [19].  


