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A \ÉZSAI BAUXIT VIZSGÁLATA HABICHT-KÉSZÜLÉKKEL

GEDEON TIHAMÉR*

A nézsai bauxitelfordulás felismerése az 1930-as évek elejére tehet. Az els
bauxitmintát 1935. október 2-án kapta az Állami Földtani Intézet elemzésre a
Szelehegy D.-i lejtjérl. ^

Kitermelésére 1941-ben került sor, amikor kemény, nagyszilárdságú kohó-
bauxitot kerestek. A nézsai bauxit a B a y e r-feltárhatóság adatai alapján diasz-

por-tartalmúnak bizonyult, amit a késbbi röntgenfelvétel is igazolt. A bauxit
triász mészk vetdési árkában fekv, kemény, nagydarabos, töredezett anyág,
amelyet limonitos repedéskitöltések járnak át. Megjelenése egyetlen dunántúli
bauxitelfordulásunkhoz sem hasonlítható, annyira zavaros, egyenetlen tömbök-
bl halmozódott fel. Jóformán minden egyes tömbje más összetétel. Anyaga
iparilag rossznak minsíthet.

1941 decemberében számos darabmintát vizsgáltunk meg belle:

Jellemzés A/,03 SÍO 2 Fe^Oa TÍO2

Izz.

veszt*

Legels minta (L ó c z y, 19351 .... 38,30 29,56 15,57 1,60 13,26
Sárga lyukacsos bauxit 64,84 3,78 13,40 2,90 15,08
Vörösbarna pizolitos, puha bauxit .

.

55,98 4,72 24,20 2,40 12,70
Fehéres sárga barnás pizolitos 63,50 6,70 13,20 2,30 14,30
Sárgás rózsaszín laza bauxit 58,66 7,54 17,10 2,30 14,40
Kemény vörösbarna pizolitos bauxit 53,34 9,78 20,70 2,30 13,88
Fehér-vöröstarka elszórtan pizolitos

bauxit 56,44 11,94 17,10 2,20 12,32
Világosvörös, sárgás szivacsos beágya-

zásokkal 49,16 12,06 24,40 2,30 12,08
Sárga, szürke bauxit, barna kérg

pizolitokkal 54,05 15,24 16,90 1,75 12,06
sárgás, szürke pizolitos bauxit vörös

erekkel 46,72 17,72 20,10 1,90 13,56
Vörösbarna pizolitos bauxit . \ 53,02 19,92 12,30 1,80 12,96
Világos téglavörös szalagos bauxit .

.

49,40 20,46 14,10 2,50 13,54
Kemény fehéralapanyagú pizolitos

bauxit 45,45 22,57 15,80 2,20 13,98
Vörösbarna, fehérszalagos tömör

bauxit 45,72 24,68 14,10 2,00 13,50
Vörösbarna tömött, egynem bauxit 47,11 25,96 11,75 2,50 12,68
Világos vörösbarna, egynem bauxit

.

44,16 32,04
33,46

9,80 1,80 12,20
Sárga tömött agyagszer bauxit . .

.

35,18 16,30 1,70 13,36
Hófehér likacsos, sima tapintású

agvagos bauxit 42,58 39,56 2,20 1,80 13,86
Fehéres szürke porlódó anvag 39,52 41,92 2,60 2,20 13,76
Fehér-sárgatarka egynem anyag . .

.

15,50 53,29 15,00 1,80 13,72

A táblázat csupán a jellemz mintákat tartalmazza kovasavtartahnuk
szerint csoportosítva. Összeállításunk nem jellemzi a bauxittömbök megoszlását,
mert a bauxitanyag ftömegének kovasavtartalma 15—20%; átlagos timföld-
tartalma pedig 45—48% között van.

* Eladta a M. FöJdtani Társulat 1952. X. 15-én tartott szakülésén.
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A bauxittelep feltárását' 1940. nyarán kezdték meg, próbaszállítást 1941-ben
eszközöltek. 1942-ben 39.783 q, 1943-ban 210.909 q bauxitot szállítottak el a
norvégiai Noyangerbe, ahol P e d e r s e n-eljárással nagyolvasztóban dolgozták
föl mészaluminát-salákká.

Kiss J. ásványtani vizsgálatai közelebb vittek bennünket a nézsai bauxit
megismeréséhez. Legfontosabb eredménye a krómit kimutatása, amelyet eddig
egyetlen magyar bauxitfajtában sem találtak meg, bár a bauxitok krómtartalma
régóta ismeretes. A krómit a nehezen málló ásványok közé so'rozható; rendszerint
ersen bázisos magmás kzetek járulékos elegyrésze. Jelenléte tehát a bauxit-
képzdés anyakzetének jellegére enged következtetni.

A bauxitot alkotó timföldtartalmú ásványok közül eddig kismennyiségü
hidrargillitet, böhmitet, diaszport, kaolinitet mutattak ki. Az egyes ásványokra
már a vegyi feldolgozás eredményeibl is következtethettünk ug>'an, azonban
pontos leírásuk csak a fizikai módszerekkel rögzíthet kristályszerkezet azonosí-
tásával vált lehetségessé.

Röntgenvizsgálatok mellett a legújabb idben elterjedt módszer a termikus
görbék felvételére alkalmas készülékekkel végzett vizsgálatok kiértékelése is.

' Ötvözetek állapotábráinak felvételére a svájci H a b i c h t A. G. olyan
készüléket szerkesztett, amely a. Pt — PtRh helemnek a hmérséklet emelkedé-
sével arányosan növekv feszültség emelkedését 2—4— 6— 8 millivoltonként
önmköden kompenzálja, s a kompenzáció bekövetkezéséig eltelt idt írószer-

kezettel függleges vonal alakjában rögzíti. A készüléket Gárdonyi közre-
mködésével ötvözetvizsgálatokon kívül elsízben dolomit hbomlási görbéjének
fölvételére alkalmaztuk, majd timföldhidrátot és különböz bauxitokat is viz.s-

gálat alá vettünk.

A nézsai bauxitok közül 6 mintát vizsgáltunk meg, — részben Vadász E.

részben Kiss J. g>'üjtésébl. Az a négy minta került vizsgálat alá, amelyet
Kiss J. feldolgozott, továbbá Földváriné és Hegeds A. is tanul-

mányozott. \

A H a b i c h t-készüléket 6 mV-ként beálló kompenzálásra szabályoztuk
be, a villamoskemencébe helyezett tégelybe 5—6 g vizsgálandó anyagot tettünk,

majd a kemencét befedve ebbe helyeztük el a Pt — PlRh heíemet. A vizs-

gálatot általában 200° C-on kezdtük meg. Ez azt jelenti, hogy az írószerkezetet

akkor kapcsoltuk be, amikor a készülék mV-mérje elérte ezt a hmérsékletet. A
papíron rögzített függleges vonalak egjnnás után következ 6 mV-os kom-
penzációt jeleznek és hosszúságuk azt az idtartamot rögzíti, amely alatt a 6
mV-os feszültség bekövetkezett. Ha egy anyagban olyan hfog^'^asztással járó

bomlási folyamat megy végbe, mely az egyenletesen emelked kemence-hmérsék-
letet fölemészti, a 6 mV-os hemelkedés hosszabb id múlva következik be, mint
egyenletes hvezetés következtében beálló fölmelegedéskor. Az anyag hbomlá-
sát tehát hosszabb vonalak jelzik, mint az egyenletes hvezetés közben beálló

hemelkedést.

Vegyük elször a K i s s J.-tól származó mintákat

:

Az N— 4 jelzés bauxit fehéres sárga anyag, igen kicsiny vasoxid-tartalom-
mal. Az els csúcsot 378°-on észleltük; ez a szokásos hidrargillit-csúcsot mint-

egy 40°-kal haladja meg. Tehát valószínleg limonit-bomlással állunk szemben

éppúgy, mint a 424°-on jelentkez második kis csúcs esetében is.

Az alumíniumásvány hbomlása 474°-on kezddött és 518°-on érte el tet-
pontját. A 6 mV-os kompenzáció ezen a hmérsékleten majdnem 3 perc múlva
következett csupán be; ez azt jelenti, hogy a bauxitminta jelents mennyiség
diaszport tartalmaz. A diaszpor hbomlása 550°-on fejezdött be, illetve akkor
kezddött a kaolinitrész bomlása; ez 582°-on érte el tetpontját. A kaolinit bom-
lásának félperces idtartamából kevés kaolinittartalomra következtethetünk (1.

ábra).
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X

1. ábra. 57-30, SiO^ 2-£i\, Fe^O^ 2-47, TiO. 2'91, Izz. v. 14-61.

Az N— 5 jelzés baúxit vörösszín, tömött, kemény anyag. Hbomlási
görbéjének els kis kiemelkedése 330°-on mutatkozott. Ebbl némi hidrargillitre

következtethetünk. 400° -on ismét adott egy kis csúcsot, mely valószínleg limo-

nittartalomtól származhat. Az alumíniumásvány (diaszpor) jól észlelhet hbom-
lása 488°-on kezddött és 522°-on érte el tetpontját. 570°-on újabb csúcsérték
jelentkezett, mely az eddigi tapasztalatunk szerint a kaolinit hbomlására jellemz
(2. ábra).

Az N— 6 jelzés téglavörös szín, tömött, bauxitminta hidrargillit-tartalma

326°-on jelentkezett. A diaszpor bomlásának kezdetét 410°-ra tehetjük, tetpont-
ját 498°-on érte el. A hfok-csökkenés 516°-ig tartott, amikor ismét helnyeléssel
járó folyamat — a kaolinit bomlása — kezddött meg. A kaolinitcsúcs 550°-on
jeletkezett, 592°-on fejezdött be a folyamat (3. ábra).

AzN—

7

jelzés bauxit fehéressárga anyag, kevés vastartalommal. Ennek
az anyagnak a hbomlási görbéjén 312°-on már jellegzetesen kidomborodó csúcs

formájában jelentkezik a hidrargillit bomlása. A diaszpor görbéje 460°-on
indult és 496°-on kulminált. A kaolinit bomlása 528°-on kezddött, 566°-on érte

el tetpontját és 618°-on fejezdött be (4. ábra).
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°C

2, ábra. AI^O^ 34-66, SiO^ 29 03, Fe^Oa 22 24, TiO^ 1-49, Izz. v. 12-58.

3. ábra, AI^O^ 39-79, SiO^ 28-13, Fe^O^ 16-88, TiO^ 2-36, Izz. v. 12-84.

i

Ü
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4. ábra. Al^O^ 41-07, SiO^ 11-56, Fe^O^ 6‘58, TiO^ 2-23, Izz. v. 14-51.

E négy bauxitmintának H a b i c h t-készülékkel végzett vizsgálata minden-
ben alátámasztotta a Kiss J. ülepítéssel és mikroszkópi vizsgálattal, valamint
Földváriné hbomlási elemzéssel nyert eredményeit.

Lássuk ezután a Vadász E. gyjtötte mintát. A V— 1. minta tarka
bauxit volt, a repedések mentén jól észlelhet, csillogó felület, gömbölyded limo-

nit-bekérgezéssel. Ennek a mintának a diaszpor-bomlási csúcsa 515°-on érte el leg-

nagyobb értékét. A bauxit átlagelemzésének kicsiny kovasavértéke miatt (11,56%)
a kaolinit bomlására nagyobb gondot nem fordítottunk. Ezért hiányzik ez a csúcs

a hevítési görbe rajzáról (5. ábra).

A V— 2 minta vörösbarna szín, tömött, kemény anyagú bauxit. Hbomlási
görbéje szerint a diaszpor bomlása 440° -on indult és 542° -on érte el csúcspontját.

Ez a csúcs valószínleg összefolyik a kaolinit bomlási csúcsáéval, hiszen az eddigi

tapasztalatok szerint a nézsai diaszpor bomlási csúcsa ennél mindig alacsonyabb
hmérsékleten van. A közös csúcs után a hbomlási görbe lassan elnyúlt és még a

kísérlet befejezését jelent 684°-on is a bomlási folyamat befejezése felé mutató
irányt jelzett (6. ábra).

Az egyes értékeket összefoglalva : --

Jelzés Hidrargillit Diaszpor Kaolinit

N-4 378° 518° 582°

N-5 330° 522° 570°

N-B 326° 498° 550°

N-7 312° 496° 566°

V-1 - 515° -
V-2 - 542°
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6. ábra, A/jO, 45‘54, SiO^ 22-16, FfgO, 17-92, TiO^ 1-88, Izz. v. 12-66
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A vizsgálatok szerint a H a b i c h t-készülék jól alkalmazható kzetek
hbomlási görbéjének fölvételére. A bauxit ásványainak hbomlása azonban nem
mindig azonos hfokon következik be és az értékek szóródása elég nagy. Az értékek
tehát csak minségi jelzszámai a kzet ásványos alkotórészeinek; azok megoszlási
százalékára azonban az értékekbl nem következtethetünk. A készülék érzékeny-
ségének fokozása, a tégelyben hevített anyag porfinomságának egyenletes meg-
oszlása, a kzetpor egyenletes tömöttsége elérésével azonban reményünk lehet

arra, hogy a hbomlási görbékbl az ásványi alkotórészek mennyiségi megoszlását
is megkapjuk.

A kzetek hbomlási görbéinek különböz készülékekkel való fölvételénél

az egyes ásványokra jellemz bomlási hfokok más—más értékkel szerepelnek
Ennek oka a készülékek szerkezetében,a mér és jelzmüszer beállításában,

a kalibrálásra használt alapanyag kiválasztásában és még egyéb körülmények
különbözségében rejlik. Az értékek összehangolását az egj'es készülékekre meg-
állapítandó jelzszámokkal érhetnénk el.

T. r. r e fl e 0 H :

HccjieAoeaHHe öoKCHta a. He>Ka npHGopoM ,',ra6HXT“ no MeroAy
' TepMopacmen.;ieHHH

B flepesHe He>Ka, oahoü h3 MecTOnaxO)KAeHiiií üOKCHTa ua nesOH CTopone ityiiaa,

ycTaHOBHJiocb no noapoÖHbiM AuiHepa.ibHbiM HCC.ieaoBaHunM 6okcht3, mto phaom c

HiiMTOMfHbiM KOAHqecTBOM THApapruJimiTa, coAepwanne rannoaeMa npeACTaBuaer co6oü
B er maBHOü jviacce Auacnop.

Kaonim aBnaeTca APyruM 3naanTeabHbiM MimepaabHbiM coAepaoHueM 6oKCnra.
PaAOM c APyriiMH ({)U3HMecKiiMii MeTOAaMn H3yaeniia npoH3BOAuancb h cbe.MKii

KpuBbix TepMopacuienaeHua c npnSopOM ..FaHXT", ynoTpeSaennbiM b Meraajiorpa-
KpHBbie xapaKTepn3yioTca ABOünbiM ohkom, bo'bhukuihm Me>KAy 500— 600 C°.

Oahh h3 hux xapaKTepen Aaa Auacnopa, APyroü Aaa Kaonnua. Ha npnaojKeHHbix
K craTbe pucynKax bhahu cneAyiomne xapaKTepHue niiKii:

rHApaprH.i.TiiT j^iiacnop KaO-THH

330 ° C 522 ° C - 570 ° C
378 518 582
326 498 550
312 496 566 ,— 515 —
— 542 —

Dífferentiai tliermal study of the Xézsa bauxite with the Habicht apparátus

by T. G. GEDEON
During the detailed mineralogical study of the Transdanubian bauxite

locality Nézsa, it became evident that besides minute quantities of hydrargyllite

the alumina content occurs chiefly in the form of diaspore. Another important
mineral constituent is caolinite. Besides other physical methods of analysis, we-
have taken differential thermal curves with the Habicht apparátus used in metal-
lography. The curves are characterised by two peaks occuring between 500 and
800 centigrades, one of which signifies diaspore, the other caolinite. On the figures

the following peak values are seen:

drargyllite: Diaspore: Kaolinite:
330= C-

,

522= C 570° C
378

^

518 582
326 498 550
312 496 566
— 515 —
— 542 —


