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Az ásványi nyersanyagok megismerésének és felméré-
sének legáltalánosabb, legmegbízhatóbb, ugyanekkor 
legköltségesebb módja a fúrásos kutatás. A szilárd ásvá-
nyi nyersanyagok– köztük a bauxit– felismerése termé-
szetesen elõször a földtani bejárásokkor, felvételezé-
sekkor a külszíni kibúvásokban történt, ahol kutatóak-
nák, kutatóárkok lejtõsaknák létesítésével, az innen tör-
ténõ mintavétellel becsülték meg annak mennyiségét és 
minõségét. Így történt ez a bauxitkutatás kezdeti idõ-
szakában is, azonban ennek a módszernek az érc mély-
ség felé terjedése és fedettsége miatt korlátai voltak, így 
elég hamar sor került fúrások alkalmazására is. Elõször 
csak kézifúrásokkal kutattak, majd a mélység felé terje-
dõ kutatások és a technika fejlõdése egyre inkább szük-
ségessé, illetve lehetõvé tette a gépi mélyfúrások alkal-
mazását. 

A fúrási tevékenységgel való önálló foglalkozást az te-
szi indokolttá, hogy a kutatás költségeinek túlnyomó 
hányadát a fúrásos kivitelezés jelenti. Ez az arány a fú-
rásos kutatás legjobban dokumentált 1950 és 1990 kö-
zötti idõszakában a teljes bauxitkutatási ráfordítás 80%-
át tette ki. 

1. ábra. A kutatási ráfordítás megoszlása 1950-1990 között.
Egyéb: anyagvizsgálat, geodézia, kutatás-elõkészítés és földtani 

értékelés 

Ennek alapján kimondható, hogy: 
�a bauxitkutatás egészének sikeressége és gazdasá-

gossága a fúrási munka szervezettségétõl, mûszaki 
felkészültségétõl, termelékenységétõl alapvetõn 
függ; 

�az alkalmazott fúróberendezések és a hozzájuk il-
leszthetõ technológiák döntõ módon határozzák meg 
a "termék", a fúrási adatok, a kõzetminták és a furat-
ban elvégezhetõ egyéb vizsgálatok minõségét, így a 
bauxit elhelyezkedésére, mennyiségére, minõségére, 
bányászati lehetõségeire vonatkozó adatok megbíz-
hatóságát. 
Hazánkban az 1920-as évek közepéig aknázással, ár-

kolással és csigafejû és kanalas kézifúrásokkal végeztek 
kutatásokat az Erdélyi középhegységben Királyerdõ kör-
nyékén, a Dunántúli Középhegységben Gánt, Isztimér, 
Halimba, Szõc, Bakonyszentlászló, Eplény, Alsópere, 
Szár, Nyirád, térségében. Az elsõ nagyobb koncentrált-
ságú fúrásos kutatást Gánton végezték eleinte hagyo-
mányos kézifúrásokkal, majd 1926-tól kézi meghajtású 
Crälius rendszerû fúrógépekkel.. 1927-tõl fokozatosan 
álltak át a benzinmotoros meghajtású Crälius fúrásokra. 

Az 1930-as évektõl kiterjedtebbé vált a gépi mélyfúrá-
sos kutatás is. Gánt mellett Nyirádon, Alsóperén, Har-
sányhegyen, Nézsán, majd Halimbán és Kincsesbányán 
folytak nagyobb mértékû fúrási munkálatok. A II. világ-
háború végéig lemélyített fúrások mértékére pontos 
adataink nincsenek, de Vadász Elemér 1946. év végén 
készült jelentése támpontot ad erre vonatkozóan. Sze-
rinte "… folyó év március 1-ig összesen 1825 kutatófú-
rást mélyítettünk 53.187 m összmélységgel, amibõl 29m 
átlagos fúrási mélység adódik. "Mivel Vadász Elemér az 
ALUÉRC kutatásainak volt a geológus "gazdája", ez az 
adat a teljes magyarországi bauxittermelés és bauxitku-
tatás 85%-át kitevõ ALUÉRC kutatásaira vonatkozik, így 
eddig az idõpontig összesen mintegy 2300 db fúrás mé-
lyülhetett 60 km hosszban, 26 m-es átlagmélységgel. 

A világháború befejezését követõen visszaesett a ba-
uxittermelés, így a vállalatok csak olyan mértékû kuta-
tást végeztek, amellyel a közvetlen termelési feladatai-
kat el tudták látni. 1950-ig kismértékû fúrásos kutatást 
csak Gánton /Harasztos, Meleges, Bagolyhegy/, 
Kincsesbányán/ Bitó I., Kincses- József I., Rákhegy/, va-
lamint Nyirádon és Szõcött végeztek. 

Közben lezajlott a bauxitbányák államosítása, meg-
alakult a Magyar- Szovjet Bauxit- Alumínium Rt. és meg-
kezdõdött az alumíniumipar fejlesztése. Ennek kereté-
ben az 1950. február 15-én alapított Bauxitkutató Expe-
díció /Balatonalmádi/ megkezdte a központosított, 
rendszeres, hosszú távú elõrelátással tervezett bauxit-
kutatást. Ettõl az idõponttól áll rendelkezésünkre azon 
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adattömeg és egyéb információ, amelyek alapján nyo-
mon követhetõ és jól értékelhetõ a bauxitkutatás, ezen 
belül a fúrásos kutatás fejlõdése és eredményessége is. 
A 2003. évig terjedõ 54 év szakaszolását a fúrásos kuta-
tás méreteinek, mûszaki fejlõdésének és szervezeti fel-
építésének határpontjai szabták meg: 
a) 1950-59: uralkodóan elhasználódott Crälius fúró-

gépekkel, alacsony termelékenységgel, rossz gépki-
használtsággal, kezdetleges munkakörülmények 
között átlagosan évi 30 km mélyfúrást viteleztek ki. 

b)1960-76: Nagyvolumenû beruházásokkal kiépült a 
vállalati központ és a kutatási telephelyek, új és 
korszerûbb ZIF fúrógéptípussal, a fúrási termelé-
kenység 70%-os növelésével, javuló munkafeltéte-
lek mellett a fúrásmennyiség két és félszeresére 
növekedett. 

c) 1977-90: Újabb fejlesztésekkel, a legkorszerûbb, a 
hazai bauxitkutatási igényekhez jobban simuló 
Wirth gyártmányú fúrógépek beszerzésével és üze-
meltetésével, számos fúrási technológiai fejlesztés-
sel, jobb szervezettséggel, a termelékenység to-
vábbi 25%-os növekedésével a fúrási volumen 
megkétszerezõdött és a földtani igényeket is job-
ban kielégítette. 

d)1991-1995: A gazdasági rendszerváltás, az alumíni-
umipar visszafejlesztése, majd magánosítása kö-
vetkeztében a fúrásos bauxitkutatás az addigi mér-
ték tizedére csökkent és 1995-ben megszûnt addi-
gi önálló szervezete is. 

e) /1996-2003/: A kis mértékben folytatódó fúrásos 
bauxitkutatást a bauxitbánya irányítja, elsõsorban 
a könnyebben kinyerhetõ lelõhelyeken (külfejtések, 
nagyobb bányákhoz csatlakoztatható részterüle-
tek) 
Az 1950-tõl 2003-ig terjedõ idõszakban 3560 km bau-

xitkutató fúrás mélyült le, amivel felmérésre és megku-
tatásra került az ország potenciális bauxitkészletének 
nagy része, összesen 239 Mt földtani bauxitvagyon. 
A kutatás, fúrás túlnyomó része az alumíniumipar finan-
szírozásában (94%) és saját kutatóvállalatának kivitele-
zésében (96%) zajlott le. /1. sz. táblázat/. 

A fúrásos kutatás terjedelmének és produktivitásának 
területi megoszlását 1950-2003 között az alábbi 2. ábra. 
szemlélteti. 

ban a bauxitbányászat bányanyitá-

lalat, Geoprospect Kft./ 1995-ig. 

2. ábra.

3. ábra. 

mutassuk be. 1950 és 1990 között minden fontos adat 
és statisztika rendelkezésünkre állt, 1991-95 között már 
csak részlegesen, 1996-tól pedig csak a legfontosabb 
adatokkal dolgozhattunk. Ezért az egyes táblázatokban 
és értékelésekben más-más idõszak adatait értékelhet-
tük. 

Elõször a bauxitkutatás folyamatát, területét és szer-
vezetét mutatjuk be az állami irányítású alumíniumipar-
ban. Az iparág mindenkori vezetõ szervezete különbözõ 
elõretartású tervekben határozta meg a szükséges fej-
lesztéseket, termelési elõirányzatokat. Ehhez elsõsor-

si, termelési terveihez kellett igazí-
tani a kutatás feladatait. Ez viszony-
lag egyszerû volt, hiszen a bauxitku-
tatás 1950 óta centralizáltan, önál-
ló szervezetben mûködött. /Bauxit-
kutató Expedíció, Bauxitkutató Vál-

1. sz. táblázat. * egyéb szervezet: Országos Földtani Kutatófúró Vállalat, Mecseki 

Ércbányászati Vállalat, Technoexpeort (ukrán fúrócég) 

Az elõzõekbõl látható, hogy az 1950 elõtt mélyült ba-
uxitkutató fúrások mennyisége eltörpül az ezt követõ 
évek mellett. Részben ez, részben pedig az azóta lemé-
lyült fúrások jó dokumentáltsága indokolja, hogy a fúrá-
sos kutatás szerepét és fejlõdését ezen idõszak alapján 

Központja Balatonalmádi volt, fontosabb fúrási bázisait 
a 3. ábrán vázoltuk. Megemlítendõ, hogy a bauxitkuta-
tás és a fúrási munka néhány tekintetben elválik egy-
mástól, mivel a teljes fúrási tevékenység mintegy 9%-a 
más területen került felhasználásra. 

A kutatóvállalat mélyfúrásos munkájával kapcsolatos 
adatokat, mutatókat az alábbi 2. sz. táblázatban foglal-
tuk össze. 
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A vízföldtani kutatás gépidejében szerepel a vízmegfi-
gyelõ fúrások létesítése, felújítása, kútcsoportok kiépí-
tése. Az egyéb fúrások között vannak a bányászati léte-
sítmények /szállító– és légaknák, víztelenítõ fúrt aknák, 
fõvágat-rendszerek/ tervezéséhez és kivitelezéséhez 
szükséges támfúrások, talajmechanikai fúrások és kü-
lönbözõ célú egyéb bérfúrások. 

Mivel ezek a fúrások céljukban, fúrási és furatkiképzé-
si technológiájukban lényegesen különböznek a bauxit-
kutató fúrásoktól, ezért ezekkel itt nem, csak a kutató-
vállalat bauxitkutatási célú fúrásaival foglalkozunk. A 
kutatóvállalat által kivitelezett bauxitkutató fúrások jel-
lemzõ átlagadatait meghatározott kutatási idõszakok-
ban az alábbi 3. táblázat tartalmazza. 

A fúrásos bauxitkutatás rendszerét, telepítési módját, 
gépigényét és technológiáját alapvetõen a földtani is-
meretek megszerzésének követelményei, a kutatás fázi-
sa, a bauxit teleptani típusa és az érctelep mélysége ha-
tározza meg. 
a) AA ffööllddttaannii iissmmeerreetteekk mmeeggsszzeerrzzéésséénneekk iiggéénnyyee.. A fú-

rás célja, hogy megszerezzük az ásványi nyers-
anyag, esetünkben a bauxit elhelyezkedésére, 
mennyiségére, minõségére, a kísérõkõzetekre vo-

fúrást is alkalmazták. Az 1960-76 közötti idõszak-
ban a fedõrétegek 66%-át ezzel a technológiával 
fúrták. A fekükõzetek elõírt magkihozatalának do-
kumentálása kezdetben elég megbízhatatlan volt, 
csak a Wirth gépek és a köteles magmintavevõk al-
kalmazásával sikerült a töredezett – mállott, rossz 
magképességû dolomitból jobb magkihozatalt el-
érni. 
Rendkívül nagy változás következett be a fúrásokban 

végzett megfigyelések, vizsgálatok kiterjedtségében és 
mértékében az 1970-es évektõl. Míg kezdetben például 
a vizsgálatok csak a furatban mért víz /iszap-/ szintek 
mérésére és eseti karotázsmérésekre terjedtek ki, addig 
késõbb a bauxitkutató célú fúrásokban sok esetben víz-
nyeletést is végeztek, majd a legnagyobb változást a 
geofizikai furatszelvényezés folyamatos bõvítése jelen-
tette. Ez nagymértékben pontosította a fúrási adatokat 
/a teljesszelvényû és a maghiányos szakaszok kõzetmi-
nõségének meghatározása, rétegváltozások helyének 
ellenõrzése stb./, de kedvezõtlenül befolyásolta a fúrási 
termelékenységet. A különbözõ megfigyelések, vizsgála-
tok kiterjesztése a fúrási gépidõben való arányuk ugrás-
szerû, 10%-os növekedésével járt. 

2. sz. táblázat. 

natkozó azon ismereteket, amelyek alap-
ján dönteni lehet a bányanyitásról, a bá-
nyaépítés és mûvelés módjáról. A rétegha-
tárok helyzetének pontos meghatározásán 
túl elsõdleges igény a megfelelõ mértékû 
magkihozatal elérése. A bauxitból minden 
körülmények között biztosítani kellett a 
minimálisan elõírt 96%-os mértéket, ennek 
hiányában az ércet ismételten harántolni 
kellett /új fúrás vagy terelés/. Lazább elõ-
írások vonatkoztak a fedõ – és fekükõze-
tek magkihozatalára, de a földtani elõírá-
sokon túl az 1968-ban bevezetett maxi-
mált árforma is ösztönzött a jobb minõsé-
gi munkára, a minél magasabb magkihoza-
tali arány elérésére. Közben nyilvánvalóvá 
vált, hogy egyes területeken a részletes fá-
zisú fúrásoknál felesleges a fedõkõzeteket 
végig magfúrással mélyíteni, ezért az 1960-
as évektõl már sok helyen a kedvezõbb 
termelékenységû, olcsóbb teljesszelvényû 3. sz. táblázat.
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b)AA kkuuttaattááss ffáázziissaa.. A bauxitlelõhelyek, majd az egyes 
bauxittelepek megismerésének folyamatában a ku-
tatás indokoltságát a földtani hatóság kutatáster-
vezési és jóváhagyási rendszere biztosította. Ennek 
keretében az egyes kutatási fázisok végrehajtására 
földtani kutatási programok készültek, melyek jó-
váhagyását követõen lehetett a kutatást megkez-
deni s végrehajtani. A bauxitkutatás fázisai: 
EEllõõkkéésszzííttõõ kkuuttaattááss a bauxitlelõhelyek lehetõségeinek 

kimutatásához és a becsülhetõ reménybeli bauxitva-
gyon megállapításához szükséges tevékenység. Ez a fá-
zis az 1970-es évek elsõ felétõl különült el a földtani 
alapkutatástól és az alkalmazott nyersanyagkutatás ad-
digi szokásos felderítõ fázisától. 

FFeellddeerrííttõõ kkuuttaattááss:: a bauxitlelõhely meglétének kimu-
tatására, a nyersanyag megközelítõ elterjedésének, tele-
pülési helyzetének meghatározására irányult. 

EEllõõzzeetteess kkuuttaattáássnnaakk a bauxitkutatásban nem volt 
meghatározó jelentõsége, célja a részletes fázisával kö-
zel azonos volt, így a bauxitkutatási fázisok bevezetését 
követõen rövidesen megszûnt különálló nyilvántartása 
is. 

RRéésszzlleetteess kkuuttaattááss a bauxit mennyiségének, minõségé-
nek, a lelõhely, a telepek bányaföldtani viszonyainak 
olyan részletességû megismerésére irányult, amely ele-
gendõ volt a bánya tervezéséhez és kivitelezéséhez. 

KKiieeggéésszzííttõõ //ppóótt// kkuuttaattáássrra akkor volt szükség, ha a jó-
váhagyott készletû, bányatelekkel lefedett bauxittele-
pen a tervezés, illetve a bányaépítés biztonsága megkí-
vánta a bauxittelep vagy környezete pontosabb megis-
merését. 
c) AA bbaauuxxiitt tteelleeppüüllééssii ffoorrmmááii.. A fúrások telepítési 

módját meghatározó tényezõk közül a legfonto-
sabb a bauxittelep várható horizontális és vertiká-
lis mérete, formája és lehatárolhatósága. Mindeze-
ket a fekü morfológiája határozza meg. A bauxitfú-
rások telepítési rendszerét leginkább befolyásoló 
települési formák. Ezek: 
RRéétteeggsszzeerrûû tteelleep a nagyobb kiterjedésû, a fekü kiter-

jedt mélyedésében helyet foglaló, így viszonylag homo-
gén vastagságú érctest. Ilyenek Halimba, Kincsesbánya, 
Nagyegyháza, Mány bauxittelepei. 

AA lleennccssééss tteelleepp kis vagy közepes kiterjedésû, kerek-
ded, ovális vagy elnyúlt alakú. Az érctest vastagsága ál-
talában 20 m-ig terjed, teleptípus a Dunántúli-közép-
hegységben általánosan elterjedt, legtipikusabb formái 
Nyirádon találhatók. 

TTööbbrrööss tteelleeppeekk a kis horizontális kiterjedésû, nagyobb 
vastagságú, felülnézetben izometrikus vagy kissé elnyúlt 
bauxittestek. Változatai lehetnek a töbrös-árkos és a ka-
nyonszerû bauxittelepek. Típusterülete Iharkút. 

TTöörréésseess–– áárrkkooss tteelleepp,, ahol a bauxit felhalmozódásá-
ban döntõ szerep volt a preformáló tektonikus árkok-
nak. Az árkok alapterülete kicsi vagy közepes, az érc le-
határolódása éles. Az árkokban települt bauxit általában 
25-30 m-nél nagyobb. Jellegzetes területei Fenyõfõ és 
Bakonyoszlop. 
d,AA bbaauuxxiitttteelleepp vváárrhhaattóó mmééllyyssééggee.. A mélység is befo-

lyásolja a fúrások telepítési sûrûségét. Ebben az 
esetben, gazdaságossági optimum számítással le-

het eldönteni, hogy milyen mélységtartományig ér-
demes felszínrõl mélyítendõ fúrásokkal végezni a 
kutatást és milyen mélységhatár alatt célszerû ki-
váltani a drágább felszíni fúrásokat a létesítendõ 
bányatérségekbõl kivitelezhetõ fúrásokkal. Termé-
szetesen ennek határt szab a bauxittelep megisme-
résének olyan mértékû megbízhatósága, amely 
nem veszélyezteti a bányatervezés biztonságát. 
Az elõzõkben vázolt szempontok figyelembevételével 

a bauxitkutatásban a kutatófúrások telepítésést a kö-
vetkezõ rendszerekben végezték: 
�a pontszerû telepítés 
�a szabályos fúrástelepítés 
�a szelvénymenti telepítés 
�a hálózatos telepítés: ezen belül lehet négyzetes, 

téglalapalakú és levélborítékszerû telepítési mód. 
Pontszerû telepítést alkalmaztak a földtani alapkuta-

tásnál, az elõkészítõ kutatásnál, esetenként a felderítõ 
kutatási fázis egyes fúrásainak elhelyezésénél. Ezekben 
az esetekben még nem ismert a bauxit várható telepü-
lési formája, mélysége. A szabályostól eltérõ, pontszerû 
fúrástelepítést volt célszerû alkalmazni egyes teleptípu-
sok /töbrös, töréses-árkos/ lehatárolásnál is. 

Szelvénymenti fúrástelepítést alkalmaztak egyes bau-
xitot harántolt felderítõ fúrás esetében a teleptípus 
megismerése, a telep elhelyezkedése, így a várható ba-
uxitvagyon becslése érdekében. 

Hálózatos fúrástelepítés volt a bauxitkutatás legálta-
lánosabban alkalmazott kutatási módszere. A változa-
tok közül elsõsorban a négyzetes és levélboríték alakú 
telepítést alkalmazták részlegesen a felderítõ, általáno-
san az elõzetes – részletes kutatási fázisban. A hálózat 
sûrûségét a kutatási fázis, a teleptani típus és a mélység 
döntötte el. Így a 200 x 200 m-es és 100 x 100 m-es fú-
rási sûrûséget a felderítõ és elõzetes fázisban rétegsze-
rû telepek esetében, kisebb sûrûséget 100 x 100 m, 50 x 
50 m, 25 x 25 m az elõzetes-részletes kutatási fázisban 
alkalmazták, amelyeket szükség esetén levélborítékszerû 
alakzatban sûrítettek. A nagyobb fúrási sûrûségre a len-
csés, töbrös és töréses-árkos telepeknél volt szükség. 

A fúrási munka gazdaságosságát elsõsorban a fúrás 
termelékenysége szabja meg. A földtani követelmények 
meghatározottságán túlmenõen a termelékenységet 
még lényegesen befolyásoló tényezõk: 
�a kõzetek fúrhatósága, 
�a fúrási munka koncentráltsága, 
�az eszköz– /fúrógép, jármû, szerszámgépek, iroda, 

mûhely és szociális létesítmények /anyag/ öblítõkö-
zeg, öblítõiszap alapanyag, cement, alkatrész, fúrási 
szerszám, rudazat, béléscsõ stb. /és szakember ellá-
tottság, 

�az idõjárási és terepviszonyok. 
Mindezek mellett elsõdleges szerepe azonban az al-

kalmazott fúróberendezés típusnak / gép, motor, szi-
vattyú, árboc stb./ és a fúrógépek lehetõségeit legjob-
ban kihasználó fúrási technológiának volt. Már a géptí-
pusok kiválasztása is igazodott a földtani igényekhez, 
adottságokhoz, telepítési viszonyokhoz, folyamatos 
korszerûsítésük, kiegészítõ berendezésekkel való ellá-
tottságuk pedig azt a célt is szolgálta, hogy javuljon a fú-
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rás termelékenysége, a földtani adatszerzés minõsége 
és csökkenjen a fúrás fajlagos költsége. 

Alábbiakban vázlatosan áttekintjük az alkalmazott fú-
róberendezések és technológiák fejlõdését: 
�a Crälius rendszerû gépi magfúrás / 1930-as évektõl 

1961-ig/. Fõbb jellemzõi: orsós rendszerû mechanikus 
elõtolás, forgatva mûködés, kisteljesítményû meghaj-
tás és iszapellátás, közcsavaros fúrócsõ, szimplafalu 
magcsõ, vastagajkú keményfémbetétes korona, vizes 
és szilárdanyagú öblítési rendszer. 

�a ZIF fúrógépek /1956-1987/. Jellemzõk: Hidraulikus-
orsós elõtolás nagyobb teljesítményû meghajtás és 
iszap-öblítés, a légöblítés bevezetése, növekvõ fordu-
latszám, nagyszilárdságú kapcsolós fúrórudazat, dup-
lafalú magcsõ, keményfémbetétes, majd gyémántbe-
tétes koronák. 

�a Wirth gyártmányú fúrógépek /1971-tõl/. Jellemzõi: 
hidraulikus meghajtás és elõtolás, hosszabb elõtolás 
/3-6 m/, fokozatmentes forgatási sebesség, nagy 
meghajtó és öblítési teljesítmény, dupla– és triplafalu 
magcsövek, vízsugárszivattyús magcsõ, gyémánt és 
mûgyémántbetétes koronák túlsúlya, kemény kõze-
tekhez fúrókalapács, lágy kõzetekhez vágóélû fúrófe-
jek alkalmazása, gépesített fúrócsõ beemelés és ki-
fektetés, hidraulikus fúróárbóc álltás és döntés, köte-
les magmintavétel, hidraulikus magfogószerkezet, szi-
lárdanyagmentes öblítõfolyadék, levegõöblítés elter-
jedése stb. 

A 4. ábrán követhetõ a különbözõ fúrógéptípusokhoz 
tartozó fúrási termelékenység alakulása. A termelékeny-
ség jelentõs emelkedése mellett magasabb lett a magki-
hozatal, továbbá a fúrási idõ 10%-al nagyobb hányadát 
hasznosították a furatban végzett megfigyelésekre: 
karotázs vizsgálatok, vízszintmérések, nyeletések stb. 

Összefoglalva: a sikeres bauxitkutatás egyik legfonto-
sabb tényezõje volt a fúrásos kutatás kivitelezésének 
magas színvonalú, mindig a nemzetközi élvonalat köve-
tõ megoldása a fúrógép típusok kiválasztásától kezdve, 
az üzemeltetésen át, a korszerû fúrási technológiák al-
kalmazásáig. Mindezeket egy kiváló szakemberekbõl ál-
ló – többségükben a vállalatnál "nevelkedett" – gárda 
irányította, fejlesztette és végezte. 

4. ábra. 

AZ ANYAGVIZSGÁLAT TÖRTÉNETEAZ ANYAGVIZSGÁLAT TÖRTÉNETE

A BAUXITKUTATÓ VÁLLALATNÁLA BAUXITKUTATÓ VÁLLALATNÁL

Dudich Endre, Kovács Árpád, Siklósi Lajosné, Szekér Zoltán, Tóth Kálmán 

BEVEZETÉS 

Az 1960-as éveket megelõzõen Gánton, Iszkaszent-
györgyön és Halimbán a bauxitbányánál mûködött la-
boratórium Ezek végezték a bauxittérfogatsúly-megha-
tározást is A kutatófúrások bauxitmintáinak vegyelem-
zése pedig Budapesten történt, a Fémipari Kutató Inté-
zetben (FKI) és a Kelenföldi Vegyészeti Gyárban Ásvány-
tani vizsgálatok a Veszprémi Vegyipari Egyetem és a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetemen készültek 

A bauxit fõ alkotóinak (Al, Si, Fe, Ti) regionális elosz-
lását és geokémiai korrelációit (kapcsolódásait) 
Bárdossy György tanulmányozta, számolta ki és publi-
kálta 

A KEZDET 

A Bauxitkutató Vállalatnál az anyagvizsgálati tevé-
kenység 1962-ben, a balatonalmádi vasútállomás egy 
toldalék-helyiségében kezdõdött meg (Karbonáttar-
talom, ezen belül a dolomit részaránya, szemcsenagysá-
gi-eloszlási vizsgálatok, nagyforaminifera-határozás, 
majd törési kísérletek az elemzéshez legkedvezõbb 
szemcsenagyság megállapítására) 

A KÖZPONTI ANYAGVIZSGÁLÓ 
LABORATÓRIUM 

1963-ban megszületett az elhatározás, hogy a BKV 
Budatavára tervezett új székházában létesüljön labora-
tórium is A szakmai tervezésre és a kivitelezés felügye-
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