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Összefoglaló: Az elhasználódott termék – használati eszközök, tárgyak és csomagolóanyagaik –, 
étkezési és más a háztartásban keletkező maradékanyagok, valamint a termelés nem specifikus hulla-
dékai képezik a fogyasztási hulladékot. 
 Ezen hulladékok közül számos olyan csoportot sorolhatunk fel, amelyeket fémtartalmú hulladé-
koknak tekinthetünk, a háztartási kis- és egyéb gépeken keresztül a gépjármű roncsoktól az elektroni-
kai hulladékokon át a bontásból kikerülő építési hulladékokig. Ennek megfelelően a téma igen tág, 
jelentős kutatási potenciált hordoz magában. A Miskolci Egyetemen a TÁMOP-4.2.1.B-
10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként Fenntartható Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Köz-
pont jött létre, amelyben fémtartalmú fogyasztási hulladékok feldolgozásával foglalkozó K+F alcso-
port működik. Az alcsoport elmúlt két éves tevékenysége nem fedi le a csoport nevéből következő 
teljes területet, hanem annak egyes részfeladataira összpontosított, olyan területekre, ahol megítélé-
sünk szerint tényleges innováció érhető el, és az eredményekre alapozva a Miskolci Egyetem tudo-
mányos láthatósága nő nemzetközi szinten. 
 Ennek megfelelően részben olyan előkészítéstechnikai megoldásokkal foglalkoztunk, amelyek 
Magyarországon újszerűnek tekinthetőek a hulladék feldolgozásban, valamint egyes hulladékfajták-
nak újszerű hasznosítási lehetőségeket kerestünk. Ilyen téma a Magyarországon is egyre elterjedteb-
ben használt örvényáramú szeparációval foglalkozó kérdéskör is, amellyel kapcsolatos egyes eredmé-
nyekről az alábbi írásban kívánunk beszámolni. 
 
Kulcsszavak: fogyasztási hulladékok feldolgozása, örvényáramú szeparátor 
 
1. Bevezetés 

 
 Az elmúlt évtizedek során az örvényáramú szeparátorokra (ECS) épülő szeparációs eljá-
rások a ritkaföldfém mágnesek és a szeparátorok számos, egymástól gyökeresen eltérő ki-
alakítására alapozva jelentősen fejlődtek. Mind statikus és dinamikus elven működő beren-
dezéstípusokat fejlesztettek és használnak a mai napig az ipari alkalmazásokban, amely az 
egyes típusok elnevezésein alapulva igen nagyszámú, az angolszász kultúrában elterjedten 
használt mozaikszót eredményezett (SRECS, SDECS, BDECS, RDECS, HFECS, HDECS, 
ADECS, VDECS…). Mindezektől függetlenül a nem-vasfémeket tartalmazó hulladékára-
mokban (pl. roncsautók, elektronikai hulladékok) feldolgozásra az örvényáramú szeparáto-
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rok kiváló és hosszú távon költségkímélő megoldást jelentenek mindaddig, míg a feladott 
anyagáram élesen osztályozott, és a legkisebb szemcseméret nagyobb mint mondjuk nagy-
jából 5 mm. 
 Az alsó szemcseméret határ definiálása bizony nem pontos, és ez általában így van a 
legtöbb szeparátor esetében, hiszen a berendezések elvi, gépészeti kialakítása, a feladott 
anyag geometriai és egyéb fizikai tulajdonságai jelentős hatással bírnak erre a paraméterre. 
A szakirodalomban sok tanulmány foglalkozik az örvényáramú szeparátorok üzemi para-
métereinek beállításával, de csak nagyon kevés az, amelyik a feladott szemcsék alakjának 
és az egyenetlen szemcsék a forgó mágneshez viszonyított orientációjának hatásával fog-
lalkozna. Annak érdekében, hogy erre a kérdésre választ tudjunk adni, egy speciálisan ki-
alakított mintaanyagokon elvégzett kísérletsorozatot folytattunk le. Az erre a célra kialakí-
tott mintaanyagot alkotó modell szemcsék mérete, alakja, sűrűsége, elektromos vezetőké-
pessége, illetve a szemcsék elhelyezkedése is ismert volt. A teszt elvégzése után kapott 
eredmények segítségével az örvényáramú szeparátorokra alapozott technológiákban, ahol a 
különböző nem-vas fémek kinyerése a cél minél nagyobb tisztaságban, a feladás megfelelő 
előkezelésére, annak módjára kapunk válaszokat. További fontos kérdés, hogy a feldolgo-
zandó anyag legkisebb szemcseméretét hogyan lehet tovább csökkenteni (Schubert és 
Csőke, 2013), hiszen a manapság feldolgozásba vont anyagáramok esetében az 5 mm 
szemcsemérethatár már nem elég, sok esetben a cél sokkal inkább az 1–3 mm alsó szem-
cseméret kívánatosabb lenne. Egy félüzemi kísérlet során részben erre is találtunk megol-
dást, amelyet a cikkben szintén bemutatunk. 
 Annak érdekében, hogy a kérdéskört teljesen megértsük az örvényáramú szeparátort 
célszerű először bemutatni. Ha egy vezetőt mágneses erőtérben mozgatunk, akkor a vezető-
ben található mozgásképes töltések elmozdulnak, amely mozgás során áramot indukálnak, 
ami a vezetőn belül záródik. Ezt a jelenséget nevezzük örvényáramnak. Az indukció miatt 
létrejött áram az őt létrehozó hatással (a mágneses tér változásával) ellentétes hatást fejt ki. 
Az indukált mágneses tér mindig az indukáló tér ellen hat, vagyis az indukciós folyamatok-
ban kialakuló terek, áramok és erők mindig akadályozzák az indukciót létesítő változást. Ez 
az örvényáram egy saját mágneses mezőt alakít ki az egyes vezető szemcsék körül, mely-
nek a polaritása megegyezik az őt létrehozó forgó mágneses tér polaritásával. Az örvény-
áramú szétválasztás során a legelterjedtebb és leggyakrabban használt berendezések a hori-
zontális kialakítású dobtípusú szeparátorok (Gombkötő et al., 2012). A berendezés egy 
szállítóhevederből és a szállítóheveder ledobó végén a feszítődobba elhelyezett, váltakozó 
pólusú mágnesekkel ellátott nagysebességű forgódobból ál. A szállítóhevederen áthaladó 
vezető szemcsékben a heveder ledobó végénél a forgó mágneses tér hatására örvényáramok 
indukálódnak, ezen örvényáramok által létrehozott tér is forog, polaritása olyan, hogy az őt 
létrehozó forgó tér pólusaival szembe néz (É-É; D-D) így ennek hatására, a létrejött térerő 
hatására a szemcse tömegéből és a súrlódásból, a szállítóheveder sebességétől függően fel-
ugrik, és a szalagról eldobódik. A szigetelő szemcsékre a berendezés forgó mágneses tere 
nincs hatással, így ezen szemcsék úgy dobódnak le a szalagról, mint egy sima szállítóheve-
derről. 
 A fenti elvek mentén jól ismert (Zhang at al., 1998, 1999a and 1999b; Braam at al. 
1988), hogy az egyes szemcsék a rájuk ható erők eredőjéből számított röppálya mentén 
haladnak, amelyben eltérés révén az egyes szemcsetípusok egymástól szétválaszthatóak. 
Léteznek többlépcsős – TSECS – szeparátorok is (Lungu, 2009), amelyek esetében a szepa-
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rációt a nagyobb terméktisztaság elérése érdekében több lépcsőben végzik el. A szemcsékre 
ható főbb erők a gravitációs erő, centrifugális erő, szemcsék közötti erők (súrlódás), légel-
lenállás és a mágneses erőtér által létrehozott eltérítő erő. Nagyméretű és nagy tömegű 
szemcsék esetén a légellenállás, a szemcsék közötti erők, valamint a súrlódás a szeparáció 
során elhanyagolható, ezen erők azonban fontos szerepet kapnak kisebb szemcsék szepará-
ciója esetén. Ez az alapvetés nem csak a horizontális, hanem a vertikális kialakítású – 
VDECS – szeparátorokra is igaz (Lungu–Schlet, 2001). A gravitációs és centrifugális erők 
számítása, pont vagy gömbszerű testeknek feltételezve a szemcséket, nem bonyolult feladat. 
A légellenállást a kisméretű szemcsék esetén, vagy nagyméretű lapos szemcsék esetén 
mindig figyelembe kell venni. A forgó mágneses tér által létrehozott eltérítő erő számítása 
azonban a szabálytalan alakú szemcsék esetében szinte lehetetlenül komplex feladat. Ennek 
megfelelően közelítő eljárások ismertek. Zhang és kollégái a következő összefüggést adták 
meg (Zhang et al., 1999a). 

              2
d eF m B fKp

σ=
ρ

          (1) 

vagy 

           2
d eF V B fKp,= σ          (2) 

ahol K egy komplex tényező, amely a forgó mágneses dob kialakításától függ, Be a haté-
kony (effektív) mágneses indukció, f a forgó mágneses tér pólusváltakozását leíró frekven-
cia, m a vezető szemcse tömege, σσσσ        a szemcse elektromos vezetőképessége, ρ ρ ρ ρ a szemcse 
sűrűsége, p a szemcse geometriai és orientációjából számított komplex tényező és V a 
szemcse térfogata. 
 Egy másik, hasonló megközelítés Braam és társai által a következőképpen írható fel 
(Braam et al., 1988): 
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        (3) 

ahol m a szemcse tömege, σσσσ    a szemcse elektromos vezetőképessége, ρρρρ    a szemcse sűrűsége, 
S a szemcse alakfaktora, B a mágneses intenzitás, z a szemcsék mágnestől vett távolsága, Q 
az úgynevezett minőségi változó és v a szemcsék relatív sebessége a mágneshez viszonyít-
va. V a szemcsék tréfogata. 
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        (4) 

 A fenti formulákból látható, hogy az alaktényező, a minőségi változó és a komplex té-
nyező vagy változók használata és valójában a fenti összefüggések használata olyan szem-
csehalmazok esetén, ahol a szemcsék mérete, alakja széles spektrumon változik, szinte le-
hetetlen, még a mai, a 10 évvel ezelőttinél lényegesen erősebb számítógépek alkalmazása 
mellett is. A korábbi kutatások azonban rávilágítottak arra, hogy van három olyan paramé-
ter, amelyek ismeretében a hatékony szétválasztás megvalósítható, habár az is látszik, hogy 
a szigetelő-vezető szemcsék szétválasztása könnyebb feladatnak tűnik, mint a vezető szem-
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csék egymástól való szétválasztása. A fenti összefüggések alapján az egyes szemcsék röp-
pályája és a szétválasztás eredménye is becsülhető (Fabieno et al., 2004; Rem et al., 1997). 
 Az egyik legfontosabb változó, amelyet figyelembe kell vennünk, a szemcseméret. A 
szemcseméret növelésével nő a szemcsék tömege és a mágneses eltérítő erő, ezért az ör-
vényáramú szeparátorok alkalmazása előtt, a hatékony szétválasztás érdekében, minden 
esetben egy keskeny szemcseméret spektrumú feladást eredményező osztályozás szükséges. 
Ez azt jelenti, hogy a berendezésre feladott szemcsék mérete minél jobban megegyezik, a 
szétválasztás várható eredményessége annál jobb.  
 Egy másik nagyon fontos változó a mágneses pólusok és a feldolgozandó szemcsék mé-
retének aránya. Ebben a tényezőben viszont jelentős szerepe van az egyes szemcsék alakjá-
nak is. A mágneses erőtér által kifejtett eltaszító erő nagyobb a laposabb lemezes szemcsék 
esetén, mint a gömbszerű, vagy kubikus szabálytalan alakú szemcsék esetében (Zhang, 
Forssberg, 1997). A laposabb szemcséken azonban nagyobb légellenállás keletkezik, ame-
lyik negatívan befolyásolja a röppálya alakját. Az 1. és 2. összefüggésnek megfelelően a 
σ és ρ, vagyis az egyes szemcsékben fennálló ezen paraméterek aránya szintétén fontos (14 
103 alumínium, 6,7 103 réz és 1,8 103 m2/Ω.kg bronz). Ez az oka annak, hogy habár a szige-
telő szemcsék szétválasztása a vezető szemcséktől könnyen megoldható, a vezető – nem 
vas fém – szemcsék egymástól való szétválasztása körülményes. Tekintettel arra a tényre, 
hogy a hulladékáramok esetén nem tiszta fémek, hanem az egyes fémek sokféle ötvözetét 
kell szétválasztanunk, a feladat igen összetett. Itt fontos megjegyezni, hogy a mágneses tér 
váltakozásának frekvenciája is egyenes arányosságot mutat az eltaszító erő nagyságának 
meghatározásában. Ez azt jelenti, hogy a frekvencia növelésével az eltaszító erő nő, így a 
kisebb méretű szemcsék feldolgozásának egyik kulcsa lehet ennek a paraméternek a növe-
lése. 

2. Kísérletek 

 Jelen cikkben a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárás-
technikai Intézet laboratóriumában végeztük el a kísérleteket modell anyagok segítségével. 

2.1. A berendezés beállítása 

 A kísérletekhez a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárás-
technikai Intézet laboratóriumában található ERIEZ HDECS berendezésen végeztük. A 
berendezésben elhelyezett forgó mágnes koncentrikus kisalakítású, 7 pár ritkaföldfém mág-
nessel felszerelve, minden egyes mágnespólus esetén 0,21 Tesla intenzitást mérve a szalag 
felületén. A forgó mágneses dob fordulatszáma 1000 és 2500 1/perc között változtatható, 
míg a szállítóheveder sebességét 0,5–1,2 m/s között lehet szabályozni. A kísérlet során a 
ledobó végnél elhelyezett, a termékek szétválasztását lehetővé tevő terelőlapot eltávolítot-
tuk. A berendezésről lerepülő szemcséket egy 10 rekeszből álló fadobozba gyűjtöttük. A 
fadoboz egyes rekeszeinek szélessége 9 cm, az első rekesz kezdete a berendezés szalagfe-
szítő dobjának vertikális érintőjével egy síkba esett (lásd. 1. ábra). A szemcsék az egyes 
rekeszekbe hullottak, a feszítődob peremétől vett távolságukat mértük, és minden alkalom-
mal az egyes szemcsetípusok súlyozott átlagával vettük figyelembe. 
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1. ábra. Kísérleti berendezés (HDECS) 10 rekeszes fadobozzal 

 
2.2. Anyag 

 Az örvényáramú szeparátorokról meglévő alapvető tudásbázis alapján alumínium és 
bronz szemcséket használtunk, amelyeknek a térfogata azonos volt. Ezen felül speciális, 
különleges alakú szemcséket (drót, tégla) is használtunk, amelyek tulajdonságait az 1. táb-
lázatban foglaltunk össze. A téglatest alakú szemcsék mind a szalagsebességre merőlegesen 
és párhuzamosan is a HDECS berendezésre kerültek feladásra annak érdekében, hogy a 
szemcsék orientációjának hatását a szétválaszthatóságra megvizsgáljuk. 

1. táblázat 
Kísérleti szemcsék adatai 

 
Szám Anyag és 

alak 

Hossz/ 
Magas-

ság [mm] 

Szélesség 
/Átmérő 

[mm] 

Vastag-
ság 

[mm] 

Érintke-
zési felület 

[mm2] 

Térfogat 
 

[mm3] 

Tömeg 
 

[g] 
1. Al kocka 8 8 8 64 512 1.4 
2. bronz  

kocka 
8 8 8 64 512 4.2 

3. Al henger 6.7 10  79 512 1.4 
4. bronz  

henger 
6.7 10  79 512 4.2 

5. Al drót 164 2   512 1.4 
6. bronz drót 164 2   512 4.2 
7. Al lemez 11.4 11.4 4 130 512 1.4 
8. Al lemez 16.2 16.2 2 260 512 1.4 
9. bronz  

lemez 
11.4 11.4 4 130 512 4.2 

10. bronz  
lemez 

16.2 16.2 2 260 512 4.2 

11. Al tégla 1 55 12 4 660 2640 7 
12. Al tégla 2 65 17 6 1105 6630 18 
13. Al tégla 3 75 17 10 1275 12750 32 
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3. Eredmények 
 
 A mérési adatoknak megfelelően, minden egyes szemcse eldobódási távolsága a dobtól 
meghatározásra került, és az adott szemcsetípus súlyozott átlagát számolva használtuk fel. 
A mágneses rotor fordulatszáma rendre 1000, 1300, 1600, 2200, 2500 1/perc értéknek vá-
lasztottuk, a szalag sebessége 0,5; 0,7; 0,85; 1,0 és 1,15 m/s volt. 
 A mérési sorozat a szemcse alakjának, a váltakozó mágneses tér frekvenciájának és a 
szalagsebességnek a szétválasztás eredményességére vonatkoztatott hatását vizsgálta. A 
szemcsealak tekintetében megállapítható, hogy a drót típusú szemcsék örvényáramú beren-
dezésen történő szétválasztása függetlenül az orientációjuktól vagy a mágneses tér váltako-
zásának frekvenciájától. A drótszálak esetében a mágneses eltaszító erő sem párhuzamos, 
sem merőleges pozícióban nem volt elég nagy a szemcsék eldobódásához. Habár az egyes 
szemcsetípusok térfogata azonos volt, szükséges egy minimális kiterjedés is az elégséges 
erőhatás eléréséhez. Ugyan ezen oknál fogva fém fóliák esetében is hasonló rossz eredmé-
nyek érhetőek el. 
 Nagy hengeres szemcsék esetén (lásd 1. táblázat, 3. és 4. típus) a térfogat és a tömeg a 
kocka alakú szemcsékével gyakorlatilag teljesen azonos volt, így minden egyes esetben 
hasonlóan is viselkedtek, mint az azonos méretű kocka alakú szemcsék. 
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Szalag sebesség: 1 m/s

Al kocka; Nr. 1
bronz kocka; Nr. 2
Al lemez, kicsi; Nr. 7
bronz lemez, kicsi; Nr. 9
Al lemez, nagy; Nr. 8
bronz lemez, nagy; Nr. 10

 
0.4 0.6 0.8 1 1.2

Szalag sebesség, v [m/s]

10

20

30

40

50

60

D
ob

tó
l m

ér
t á

tla
go

s 
el

do
bó

dá
si

 tá
vo

ls
ág

, L
 [c

m
]

Mágneses tér frekvenciája: 233 Hz

Al kocka; Nr. 1
bronz kocka; Nr. 2
Al lemez, kicsi; Nr. 7
bronz lemez, kicsi; Nr. 9
Al lemez, nagy; Nr. 8
bronz lemez, nagy; Nr. 10
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Mágneses tér frekvenciája: 433 Hz
Al kocka; Nr. 1
bronz kocka; Nr. 2
Al lemez, kicsi; Nr. 7
bronz lemez, kicsi; Nr. 9
Al lemez, nagy; Nr. 8
bronz lemez, nagy; Nr. 10
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Mágneses tér frekvenciája: 583 Hz
Al kocka; Nr. 1
bronz kocka; Nr. 2
Al lemez, kicsi; Nr. 7
bronz lemez, kicsi; Nr. 9
Al lemez, nagy; Nr. 8
bronz lemez, nagy; Nr. 10

 
 

2. ábra. Dobtól mért átlagos eldobódási távolság a vizsgált szemcsék esetén  
a mágneses mező frekvenciájának, illetve a szalagsebesség függvényében 

 
A 2. ábrán feltüntetett eredmények alapján az alábbi megállapításokat lehet tenni: 

• A szemcsék (alaktól függetlenül) eldobódási távolsága minden esetben nő a forgó 
mágneses tér frekvenciájának és a szalagsebesség növekedésének függvényében. 

• A lapos, nagyobb érintkezési felülettel rendelkező szemcsék eldobódási távolsága a 
kocka vagy kubikusabb szemcsékénél minden esetben nagyobbra adódik. 

• Az azonos geometriai tulajdonságokkal rendelkező szemcsék esetén, ahol a szem-
csék sűrűsége eltér, az eldobódási távolságban is jelentős különbség van. A forgó 
mágneses tér frekvenciájának növekedésével a szemcsék eldobódási távolságának 
különbsége nő, míg ugyanez a szalagsebesség növekedésével csökken. 



Gombkötő Imre–Nagy Sándor–Csőke Barnabás 

 
46 

• Az azonos térfogatú szemcsék esetében, ahol a szemcsék alakja és sűrűsége eltér, 
azonos körülmények között az eldobódás távolsága hasonló, jelentősebb különbség 
az egyes szemcsetípusok között nem mérhető. 

• Az előző megállapításokra alapozva elmondható, hogy fémszemcsék egymástól való 
éles szétválasztásához éles osztályozás és az azt követő alak szerinti szétválasztás 
(résszitákon) szükséges. 

 
 A szemcsék szétválaszthatóságának a szemcse orientációjának függvényében történő 
megítélésére különböző alumínium téglákat (lásd. 1. táblázat) adtunk fel a szeparátorra az 
előzőekben leírtaknak megfelelően. A téglákat a drótokhoz hasonlóan párhuzamosan és 
merőlegesen a szalag haladási irányára (ezt az irányt metszi a forgó mágneses tér) adtunk 
fel. Habár mindkét esetben a szemcsék tömege, térfogata és a dobbal való érintkezési felü-
let azonos, hosszanti (párhuzamos) irányban a mágneses erőtérnek több idő áll rendelkezés-
re a hatás kifejtésére, virtuálisan a szemcse mérete és a pólusok mérete közötti arányt vál-
toztattuk. Az eredményeket a 3. ábrán foglaltuk össze. 
 

200 300 400 500 600
Váltakozó mágneses tér frekvenciája, f [Hz]

20

40

60

80

D
ob

tó
l m

ér
t á

tla
go

s 
el

do
bó

dá
si

 tá
vo

ls
ág

, L
 [c

m
]

Szalag sebesség: 0,5 m/s

Kis tégla; Nr. 11 merõleges
Közepes tégla; Nr. 12 merõleges
Nagy tégla; Nr. 13 merõleges
Kis tégla; Nr. 11 párhuzamos
Közepes tégla; Nr. 12 párhuzamos
Nagy tégla; Nr. 13 párhuzamos
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Szalag sebesség: 0,9 m/s

Kis tégla; Nr. 11 mer.
Közepes tégla; Nr. 12 mer.
Nagy tégla; Nr. 13 mer.
Kis tégla; Nr. 11 párh.
Közepes tégla; Nr. 12 párh.
Nagy tégla; Nr. 13 párh.

b 
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Szalag sebesség: 1,1 m/s

Kis tégla; Nr. 11 merõleges
Közepes tégla; Nr. 12 merõleges
Nagy tégla; Nr. 13 merõleges
Kis tégla; Nr. 11 párhuzamos
Közepes tégla; Nr. 12 párhuzamos
Nagy tégla; Nr. 13 párhuzamos
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Mágneses tér frekvenciája: 233 Hz

Kis tégla; Nr. 11 merõleges
Közepes tégla; Nr. 12 merõleges
Nagy tégla; Nr. 13 merõleges
Kis tégla; Nr. 11 párhuzamos
Közepes tégla; Nr. 12 párhuzamos
Nagy tégla; Nr. 13 párhuzamos
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Mágneses tér frekvenciája: 443 Hz
Kis tégla; Nr. 11 merõleges
Közepes tégla; Nr. 12 merõleges
Nagy tégla; Nr. 13 merõleges
Kis tégla; Nr. 11 párhuzamos
Közepes tégla; Nr. 12 párhuzamos
Nagy tégla; Nr. 13 párhuzamos
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Mágneses tér frekvenciája: 583 Hz

Kis tégla; Nr. 11 merõleges
Közepes tégla; Nr. 12 merõleges
Nagy tégla; Nr. 13 merõleges
Kis tégla; Nr. 11 párhuzamos
Közepes tégla; Nr. 12 párhuzamos
Nagy tégla; Nr. 13 párhuzamos

f 

 

3. ábra. Dobtól való átlagos eldobódási távolság téglák esetén a mágneses mező  
frekvenciájának, illetve a szalag sebességének függvényében,  

a szemcsék szalagon lévő orientációja szerint (teli: merőleges, üres: párhuzamos) 

 
 
 
 
 
 



Gombkötő Imre–Nagy Sándor–Csőke Barnabás 

 
48 

A 3. ábrán látható eredmények alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: 

• A hosszúkás szemcsék esetén, a drótszálakat kivéve, a szalag haladási irányával 
párhuzamosan elhelyezett szemcsék eldobódásának távolsága szignifikánsan na-
gyobb. Ez a hatás kisebb szemcseméret esetén még jobban tetten érhető. 

• A szemcse orientációjának jelentősége a forgó mágneses tér alacsony frekvenciája 
és nagy szalagsebesség esetén a legjelentősebb. 

• A forgó mágneses tér magas frekvenciával történő alkalmazásával a szemcse irá-
nyultságával összefüggésbe hozható jelentős különbség gyakorlatilag megszűnik. 

 
 A 3. a)–3. c) ábrákon látható eredményeknek megfelelően a szemcsék eldobódási távol-
sága csökken. Ennek oka, hogy a szemcsék nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan is 
sebességet nyernek a forgó mágneses tér hatására. A magasabb frekvencia nagyobb eldo-
bódási szöget eredményez, mivel a sebességvektorok összeadódnak (azonos szalagsebessé-
get feltételezve). Magasabb eldobódási szög kisebb eldobódási távolságot eredményez, mi-
vel a szemcse röppályája magasabbá válik. 
 A vízszintesen elhajított szemcse eldobódási távolsága függ az elhajítás magasságától és 
az eldobódás sebességétől. Ballisztikus esetben az elhajítás magasságán kívül nem csak az 
elhajítás sebessége, de annak szöge is befolyásolja az eldobódás várható távolságát. Egy-
szerű esetben tekintsük a légellenállást elhanyagolhatónak. Ebben az esetben az α = 45° 
elhajítási szög eredményezi a legnagyobb elhajítási távolságot egy adott indulási sebességet 
feltételezve. Ha a légellenállást is figyelembe vesszük, a szemcse röppályája eltorzul. A 
torzulás jelentősebb a szemcse nagysebességű felfelé történő mozgásakor, így az optimális 
elhajítási szög eltér a másik esetben optimális α = 45° elhajítási szögtől. Ha az elhajított 
szemcsének az elvárt becsapódása lejjebb esik mint az elhajítás magassága, az optimális 
szög a 45°-nál kisebbre adódik. Minél mélyebben van az elvárt becsapódás az elhajítás 
szintjéhez képes, a hajítás szöge annál kisebbnek adódik. 
 HDECS berendezés használata esetén a szemcsék vízszintes sebessége a szalagsebes-
ségtől függ (vb), a függőleges sebesség pedig a rá ható erők eredőjéből adódik (vF). Mindkét 
sebességvektor horizontális és vertikális komponensekre bontható (h és v). Ebben az eset-
ben a szemcse sebessége az alábbi összefüggéssel írható le: 

            szemcse bh Fh Fvv v v v .= + +         (5) 

 Egy adott rendszerben, ahol bizonyos típusú szemcsék vesznek részt a szétválasztásban, 
minden egyes típusra meg kell határozni az optimális szalagsebességet és a szükséges to-
vábbi paramétereket a legnagyobb eldobódási távolság meghatározásához. Lapos szemcsék 
esetén a közegellenállás jelentősebb hatásával kell számolni. Ezen paraméterek összessége 
azonban nem számítható komplex keverékek esetén, ahol a szemcsék mérete és alakja va-
lamint egyéb meghatározó tulajdonságai csupán valamely eloszlással írhatóak le. Ebben az 
esetben az optimális paramétereket helyszíni mérés során szükséges megállapítani. 
 Ennek a kérdésnek megfelelően a terelőlap elhelyezése és állása is fontos kérdés (4. 
ábra). Magas röppályával rendelkező szemcsék esetén a terelő a szalagvéghez közel, magas 
állásba célszerű elhelyezni, míg olyan szemcsék esetén, ahol a röppálya hosszú, de alacsony, 
a terelőlemezt a dobtól távolabb, a szalag síkja alá célszerű pozícionálni. 
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4. ábra. A terelőlemez hatása különböző röppályájú szemcsék esetén 

 
4. Konklúzió 
 
 A mérési eredményeknek megfelelően elmondható, hogy a nemfémes/fémes vagy fé-
mes/fémes szemcsék örvényáramú szeparátorral történő szétválasztásához szűk, előzetes 
méretosztályozás szükséges. A szemcsék alakjával összefüggésben lévő adatok arra mutat-
tak rá, hogy az eldobó erők maximalizálása érdekében nem a hagyományos értelemben vett 
szemcseméretet, hanem a szalaggal érintkezésbe kerülő vetületi méretet kell figyelembe 
venni. Ennek megfelelően a lapos szemcsék eldobódási távolsága lényegesen nagyobbnak 
adódott. A hosszúkás szemcsék esetén nagyobb eldobódási távolság érhető el, ha a szemcse 
a szalag haladási irányával párhuzamosan kerül a szalagra. Annak érdekében, hogy az ori-
entációban rejlő potenciált kihasználjuk, a feladáskor a szemcséket alakjuk szerint, hosszá-
ban a szalagon orientálni szükséges (5. ábra). Ez lehetséges a szalag fölé helyezett vibrációs 
adagoló végén kialakított párhuzamos rudazat vagy hullámlemezek alkalmazásával. A ku-
bikus szemcsékre a szükséges átalakítás ugyan nincs hatással, így ha az egymástól elválasz-
tandó anyagtípusok az előkezelés (pl. aprítás) során hajlamosak eltérő alakot felvenni, vagy 
ez technológiai úton elérhető, alakjuk szerint az egyes anyagok egymástól jól szeparálható-
ak. A terelőlemez elhelyezése is fontos kérdés, magas röppályával rendelkező szemcsék 
esetén a terelőt a szalagvéghez közel, magas állásba célszerű elhelyezni, míg olyan szem-
csék esetén, ahol a röppálya hosszú, de alacsony, a terelőlemezt a dobtól távolabb, a szalag 
síkja alá célszerű pozicionálni. 
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5. ábra. A feladás optimális előkészítése a jobb szeparálási eredmény  
elérése érdekében fém-fém szeparálás esetén 
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