
Gazdag Magyarország 
A magyar föld kincseiről szóló cikksorozatunkat a 

bauxittal folytatjuk, mely jelentőségében vetekszik a kő-
olajjal. A bauxit a ma már mindenütt győztes alumínium 
legfontosabb érce s Magyarország abban a szerencsés hely-
zetben van, hogy hatalmas bauxittelepeket fedeztek fel terü-
letén. A legutolsó békestatisztika szerint Európa bauxit-
termelésének 17 százaléka magyar bauxit volt s a jövőben 
valószínűen még jelentősebb eredménye lesz a bauxit-
bányászatunknálc. 

A bauxit 
ZINTISZTA alumínium nem 

fordul elő a természetben 
s mivel vegyületeiből is 

meglehetősen nehéz tisztán elő-
állítani, aránylag nagyon ké-
sőn fedezték fel a kémikusok 
Pedig riem olyan r i tka fém, a 
szilárd földkéregnek igen tekin-
télyes része alumíniumvegyület, 
úgyhogy a Föld legfelső 16 kilo-
méter vastag rétegének körül-
belül hét és fél százaléka alu-
mínium, míg vas csak 4.7, réz 
csak 0.01 %-nyi van. Alumí-
niumvegyület a közönséges 
agyag is, és m á r ebből igazolt-
nak láthatjuk, hogy valóban 
nagyon elterjedt elemnek kell 
lennie ennek a ma egyre diva-
tosabbá váló értékes fémnek. 
Tiszta alumíniumot mégis csak 
1828-ban állított elő Wöhler 
német kémikus, addig nem is 
tudtak róla, hogy van egy-. 
általán ilyen fém a világon. 
Ennek nagyon egyszerű a ma-
gyarázata. Akármilyen vegyü-
letét vesszük az alumíniumnak, 
mindegyiknek nagyon szoros a 

kapcsolata a többi alkotórész-
szel s ezért nehéz azt emberi 
beavatkozással megszűntetni s 
megkapni a tiszta fémet. Mint 
minden "fémnek, az alumínium-
nak is oxid a legközönségesebb 
érce, minden nemnémésfém 
könnyen vegyül az oxigénnel," 
könnyen elég kellő magas hő-
mérsékleten. A' fémoxidokat 
általában elég könnyű meg-
bontani s megkapni belőlük -a 
fémet, például úgy, hogy' szén-
nel együtt hevítik. Ilyenkor a 
szén elszedi á fémoxidból: az 
oxigént s visszamarad a fém. 
Ezt az eljárást redukálásnak 
nevezik. Az alumíniumnál azon-
ban nem lehet alkalmazni • ez t 
a módszert, mer t az oxigén 
jobban ragaszkodik az alúmí-
.niumhoz, mint ahogyan vágya-
kozik a szénhez. Ha nem így 
lenne, már régen felfedezték 
volha az alumíniumot, hiszen 
minden agyaggal kitapasztott 
kemencében kiolvadt volna a 
tiszta fém a széntűzben és ész-
re kellett volna venni. 
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Az alumf- Az alumíniumot 
„jUm alapjában véve 

nem is kell bőveb-
ben bemutatnunk, 

annyira ismeri má r mindenki 
valamilyen formában. Ezüst-
fehér, kissé kékes árnyalatú, 
igen könnyű fém, mindössze 
2.7-szerte nehezebb a víznél. 
Közönséges hőmérsékleten nem 
rozsdásodik, ami első pillanatra 
ellenmondásban látszik lenni 
azzal, hogy tulajdonképpen oly 
szívósan kapcsolódik az oxigén-
hez, hiszen a rozsdásodás tulaj-
donképpen oxidálódás. A való-
ság azonban az, hogy az. alumí-
nium felülete szinte egy pilla-
nat alatt valóban oxidálódik a 
levegőn, de olyan formában, 
hogy igen vékony, láthatatlan, 

.de azéi-t tömör alumíniumoxid-
réteg képződik a fém felületén 
s ez azután megóvja a további 
rozsdásodástól. Ha azonban 
levegőn erősen felhevítjük, 
meggyullad és igen nagy hő-
fejlesztés közben elég alumi-
niumoxiddá. Ez a nagy hő-
fejlődés magyarázza meg azt, 
hogy miért nehéz az ellenkező 
folyamatot," a redukálást-meg-
csinálni, hiszen vissza kell ad-
nunk az aluminiumoxidnak azt 
a nagy energiát, ami az elégés-
kor kiszabadult. Viszont az 
alumíniumnak az oxigénhez 
való nagy vegyrokonsága hozza 
magával, hogy könnyen elszedi 
más fémoxidokból az oxijgént, 
tehát redukálja azokat, akár-
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csak a szén. Ha pedig alumí-
niumot használunk más fém-
oxidok redukálására, igen ma-
gas hőmérsékletet kapunk. Igy 
például 54 súlyrész alumíniu-
mot összekeverve 160 súlyrész 
vasoxiddal kapjuk a termit-nek 
nevezett félelmetes gyújtó-
anyagot. Ha meggyúj t juk, az 
alumínium redukálja a vas-
oxidot, azaz lesz belőle alumí-
niumoxid, a vasoxidból pedig 
megmarad a tiszta vas. A 
cserefolyamat 2400 fok hő-
mérsékleten megy végbe. Egyéb-
ként is különös égés ez„ ameny-
nyiben az égéstermékek szilárd 
anyagok, nem gázok, mint 
általában szoktak lenni, ame-
lyek könnyen szét is viszik a 
fejlődő hőt gyors kiterjedésük 
révén. 

A termitet azelőtt főkép-
pen vassínek, géprészek egy-
gyéölvasztásánál használták, a 
háború alatt azután gyújtó-
bombákat töltöttek vele, ámbár 
ezt a nem nagyon rokonszenves 
szerepét végül átvette a foszfor. 

Valamikor régen a Föld ős-
történetében többezer fokos hő-
ségek uralkodtak a Föld fel-
színén is, nemcsak a mélyében, 
tehát érthető, hogy ami alu-
mínium volt, az mind elégett, 
s tisztán nem marad t nyoma 
sem. Annál többféle ásványnak 
lett azonban fő alkotórésze. így 
például egész sor drágakő 
alumíniumoxid, melynek külön-
böző színt adnak a hozzá-
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keveredett más fémoxidok. A 
szafír alumíniumoxid, melyet 
réz festett kékre, a rubin króm-
tól piros alumíniumoxid, a 
smaragd rézoxidtól zöld, a 
topáz sárga színét uránium-, 
vanádium- és molibdénsóktól 
kapja, az ametiszt mangántól 
lila. A közönséges korund vas-
oxiddal erősen szennyezett alu-
míniumoxid. A vulkánikus kő-
zetekben gyakran fordul elő a 
leueit-riák nevezett kálium-alu-
míniumszilikát, tehát a kálium-
nak és alumíniumnak kóvasav-
val képzett közös sója. Leucit 
sok van Olaszországban, ahol 
az alumíniumkohókban elég 
nagy mennyiségben dolgozzák 
is fel. Oroszországban egy nát-
rium-alumíniumszilikátnak, a 
nefélin-nek van nagy jelentő-
sége. Ez az ásvány a Kóla fél-
szigeten óriási mennyiségben 
fordul elő s alkalmas alumí-
nium előállítására. Oroszország-
ban, Saglik Aserbeidsanban, 
egy másik ásványból, alunit. 
ból is sok alumíniumot termel-
nek. Alumíniumoxid van a 
nagyolvasztók salakjában is. 
Áz ukrajnai Zaporoshjeben 
dolgozó vaskohótelep a közeli 
Njeprovban levő alumínium-
kohókban naponta 600 tonna 
salakot szállít, melynek alu-
míniumoxidtartalma csaknem 
ötven százalék. Sok ásvány van 
még, amelyben alumínium van, 
azonban úgy a már felsoroltak, 
mint a többiek is alig jönnek 

számba a feldolgozásban, mert 
nem versenyezhetnek a fel-
dolgozás gazdaságosságában a 
legfontosabb alumíniumérccel, 
a bauxit-tal. 

Bauxit és A bauxit olyan 
timföld ásványkeverék, a-

melynek főalkotó-
része alumínium-

hidroxid, ugyanaz a vegyület, 
mint amiből a hidrargillit 
nevű kristály áll. A bauxitot 
legelőször a délfranciaországi 
Arles mellett levő Les Baux 
község határában bányászták 
1873-ban s nevét is erről a 
lelőhelyéről kapta. A bauxit 
nem tiszta alumíniumhidroxid, 
rendszerint negyedrészben vas-
oxiddal van keverve s néhány 
százalék kovasav is van benne. 
A vörös bauxitokban több a 
vasoxid, a fehérekben több a 
kovasav. 

Az alumíniumnak a bauxit-
ból való kiválasztása két műve-
letre oszlik. Az elsőnek az a 
célja, hogy a bauxitban levő 
alumíniumhidroxidból lehetőleg 
tiszta alumíniumoxidot, közön-
séges nevén timföldet kapjanak, 
második pedig az, hogy ebből 
a timföldből megkapják a 
tiszta alumíniumfémet. Az első 
műveletre többféle eljárást dol-
goztak ki, közülük legelterjed-
tebb a Bayer-féle. Ennek az a 
lényege, hogy az apróra tört, 
kiszárított bauxitot zárt vas-
kazánban, elég nagy nyomás 

Tudomány, 9 
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alatt, nátronlúggal főzik, ami 
közben nátriumaluminát oldat 
keletkezik, s az érc tisztátalan-
ságai oldatlanul visszamarad-
nak. A megszűrt nátriumalu-
minátoldatból egyszerű kavar-
gatás hatására kicsapódik az 
alumíniumhidroxid, melyből iz-
zítás segítségével megkapják 
az alumíniumoxidot. Ezt kel-
lene redukálni, hogy elérjük a 
végső célt, de ez az, ami nem 
megy. 

A fémek kiválasztására van 
azonban egy másik, fizikai 
módszer: az elektromos áram-
mal való szétbontás. Ha vala-
milyen fémsó oldatán áramot 
vezetünk keresztül, a só el-
bomlik, a benne levő fém a 
negatív sarkon kiválik és le-
rakódik. Az alumínium csak 
akkor kezdhette el diadalmas 
út já t a modern technikában, 
mikor a francia Hérault ki-
találta, hogyan lehet a meg-
olvasztott alumíniumhidroxid-
ból elektrolízissel kiválasztani a 
fémalumíniumot. Az eljárást 
azután Hall tökéletesítette. 
Lényege, hogy nem oldott, ha-
nem megolvasztott - timföldet 
bontanak szét az árammal. Az 
alumíniumoxid megolvasztása 
azonban elég nehéz feladat 
mert több mint 2000° hőmér-
séklet kell hozzá. Régi tapasz-
talat .azonban,-hogy . ha külöm 
féle anyagokat együtt olvasz-
tunk meg, az olvadás hőfoka 
alacsonyabb, mint az alkotó-
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részekéi. Az alumíniumoxid 
olvadáspontját is alacsonyabbá 
lehet tenni,, ha más fémsóval, 
természetesen legokosabban 
más alumíniumvegyülettel ke-
verve olvasztjuk, meg. E r re a 
célra legjobbnak bizonyult a 
kriolit, az alumíniumnak fluor-
ral alkotott vegyülete, mely a 
természetben is előfordul, fő-
képpen Grön'andban nagyobb 
mennyiségben, de mesterségesen 
is könnyű előállítani. 

Az alumíniumoxid szétbontá-
sához használt kemencében az 
elektromos áram hőhatására 
mindenekelőtt megolvad a ke-
verék s azután ebben az izzón 
folyós oldatban megindul az 
elektromos bontás, a fémalu-
mínium kiválik a negatív sar-
kon, a kemence fenekén s on-
nan azután leeresztik időnként. 
Az alumíniumoxid másik al-
kotórésze, az oxigén, a pozitív 
sarkon válik ki s mivel az 
áramot szénrudakon át vezetik 
be a kemencébe, az oxigén 
mindjárt vegyül a szénnel, te-
hát a szénrudak elégnek. 

1000 kilogramm alumínium 
ekképpen .való termeléséhez kell 
4000 kg bauxit, 600 kg szén 
az elektródokhoz, 80 kg kriolit, 
amit azonban ismételten is fel 
lehet használni és 22.000 kilo-
wattórányi elektromos energia. 
Ezek- közüL a kellékek közül 
legdrágább az elektromos ener-
gia. Ha a közönséges világító 
áram díjszabását számítanánk 
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érte, alig lehetne megfizetni az 
alumíniumot, mert csak a hoz-
závaló áram minden kilogramm 
fémnél 11 aranypengő lenne. 
Nyilvánvaló tehát, hogy csak 
olyan helyen lehet alumínium-
kohászattal foglalkozni, ahol 
nagyon olcsó elektromos áram 
áll a rendelkezésre, s olcsó 
áramot tudvalevően leginkább 
a vízi erőművek adnak. Leg-
feljebb ott lehet még szó róla, 
ahol silányabb minőségű barna-
szénnel termelnek helyben ára-
mot, olyan szénnel, mely már 
nem bí r ja el az elszállítás költ-
ségeit. 

Legnagyobb alumíniumter-
melő ország Németország volt, 
ahol 1938-ban 161.300 köb-
méter alumíniumot állítottak 
elő, több mint harmadrészben 
magyar bauxitból, mert Német-
országban alig volt bauxitlelő-
hely. Németország után az 
USA 130.000, Kanada 64.000, 
Oroszország 48.000, Francia-
ország 45.000, Olaszország 
26.000 köbméterrel követ-
kezett. Az alumíniumkohászat 
technikájának fejlődése roha-
mosan leszorította a fém árát . 
1854-ben, amikor még . vegyi 
úton állították elő a fémalu-
míniumot,, egy kilogramm körül-
belül 4000 aranypengőbe ke-
rült. A nyolcvanas évek elején, 
az elektromos bontás alkalma-, 
zásának kezdetén már csak 150 
pengő volt az ára, 1890-ben 40, 
1930-ban 3 pengő, 1938-ban 2. 
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A magyar A magyarországi 
(,aux i t bauxittelepek a 

dunántúli Bakony 
és Vértes hegy-

ségekben vannak. Legfontosabb 
bauxitbányánk a fejérmegyei 
Gánt község határában van, 
ahol 1926 óta van üzemben a 
bánya. Jellemző az elmúlt kor-
szak gazdálkodására, hogy nem 
tudták magyar tőkével meg-
szervezni a magyar föld e kin-
csesbányájának kiaknázását s 
jórészben svájci érdekeltséggé 
lett a hatalmas üzlet. Az egész 
Európában feltárt bauxit meny-
nyiségének körülbelül hatvan 
százaléka található Magyaror-; 

szág területén, azonban a ki-
termelés nem megy a készlet 
arányában. 1938-ban, mint em-
lítettük, az európai bauxit-
termelés 17 százaléka esett 
Magyarországra,, nem hatvan. 
Európa legnagyobb . bauxitter-
melő országa Franciaország 
volt, 683.000 tonnával, utána 
következett Jugoszlávia 404.600 
tonnával, Magyarország 390.000, 
Olaszország 380.000, Oroszor-
szág 250.000 tonnával, Görög-
ország 150.000 tonnával. Német-
országban mindössze 19.400 
tonna bauxitot termeltek, 
Európa többi országaira pedig 
összesen 6500 tonna esett. 

Ezzel szemben nagyon el-
maradtunk a bauxit feldolgo-
zásában, aminek eredeti oka az 
volt,, hogy nem állott rendel-
kezésre olcsó elektromos energia 
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s ezért az érc túlnyomó részét 
kezdettől fogva Németország-
nak adtuk el, a németek dol-
gozták fel alumíniummá. Hogy 
mit jelent ez, jellemzi a követ-
kező adat: . 1939-ben 574.900 
tonna bauxitot szállítottunk 
külföldre, összesen 8,096.187 
pengő értékben, ezzel szemben 
az ebből a mennyiségből ter-
melt alumínium körülbelül 
143.000 tonna súlyban 364 
millió pengő értéket képviselt. 
Az olcsó elektromos energia 
híján a magyar ipar hozzá-
kezdett ahhoz, hogy legalább 
ne nyers bauxitot kelljen ki-
szállítani, hanem timföldet s 
nemsokára talán el is érjük, 
hogy a bauxit feldolgozásának 
első fázisa itthon történhessék. 
Ennek is nagy közgazdasági 
jelentősége van. Az előbb emlí-
tett 1939, évi bauxittermelé-
sünk elszállításához 57.490 tíz-
tonnás vasúti kocsira volt 
szükség. Ha azonban ezt a 
mennyiséget legalább timfölddé 
dolgoztuk volna fel, a 287.000 
tonna timföld elszállításához 
csak 28.700 tíztonnás kocsira 
lett volná szükség. Ha pedig a 
timföldet is feldolgoznánk alu-
míniummá, az így termelt 
143.000 tonna fém szállításához 
mindössze csak 14.300 kocsi 
kellene. 

Az alumíniumipar hatalmas 
fejlődése szinte kényszerítette 
a magyar ipart is„ hogy leg-
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alább részben megpróbálja az 
ország bauxitkincsét idehaza 
feldolgozni. 1934—35-ben meg-
indult a Weiss Manfréd gyár 
csepeli telepén épült az első alu-
míniumkohó, majd 1940. év ele-
jére elkészült a MAK felsőgal-
lai telepén a második magyar 
alumíniumkohó. A harmadik 
azután Ajkán épült fel, ahol 
timföldgyár és alumíniumkohó 
egyben létesült s a háború 
alatt el is kezdett dolgozni. 
Timföldgyárunk egyébként 
több is van. A magyar alumí-
niumtermelés 1935 óta nagyon 
szépen fejlődött. 1935-ben 300 
tonna alumínium készült el, 
1936-ban 800, 1937-ben 1200, 
1938-ban 1500 tonna. Azóta 
nincs hivatalos adat a termelés-
ről, de bizonyos, hogy a hábo-
rús erőfeszítések és a német 
nyomás jelentékenyen megnö-
velték a termelést. Magyaror-
szág alumíniumfogyasztása az 
utolsó békeévben 2600 tonna 
volt, amiből, mint említettük, 
mindössze 1500 tonna készült 
el idehaza. 1941-ben azonban 
körülbelül 8000 tonna alumí-
niumot-dolgozott fel a magyar 
ipar. 

Talán joggal remélhetjük, 
hogy az elkövetkező időkben, 
amikor már semmiféle tekintet-
ben sem függünk oly nagyon 
Németországtól, jóval okosab-
ban és jobban fogunk gazdál-
kodni bauxitkincsünkkel. 


