
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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lésére Dudich Endre kapott megbízást Ehhez és a vizs-
gálati módszerek elsajátításához, gyakorlati alkalmazá-
sához a FKI szakembereitõl kaptunk felbecsülhetetlen 
értékû segítséget (Kocsis Tivadar és Kocsis Tivadarné, 
Magyarosy István, Papp Elemér, Posgay Györgyné, Soly-
már Károly) Köszönet érte. 

1965 október 7-re készült el az épület földszintjének 
és I emeletének jobbszárnyát elfoglaló laboratórium, hi-
vatalos nevén a Földtani Fõosztály Anyagvizsgáló Osz-
tálya, Földtani, Vegyészeti és Mûszeres részleggel (Ké-
sõbb ez Fotodokumentációs részleggel egészült ki) Lét-
száma 1966 elején 12 fõ volt, ugyanazon év végén pedig 
már 21 A továbbiakban a létszám e körül ingadozott, lé-
nyegesen nem változott. 

A Földtani részleg 

Tóth Kálmán vezetésével ásvány-kõzettani és õslény-
tani vizsgálatokat végzett, a bauxiton kívül a fedõ és fe-
kü képzõdmények mintáin is. Ezek a következõk voltak: 
�szabad szemmel és mikroszkópon át nézve, több-

nyire vékonycsiszolatból készített kõzetleirás, 
�a karbonáttartalom és a sósavban oldhatatlan mara-

dék mennyiségének meghatározása, 
�szemcsenagyság-eloszlási, mikromineralógiai és kõ-

zetszöveti vizsgálatok, 
�különféle õsmaradványok meghatározása (kis-és 

nagyforaminiferák, nannoplankton, kovamoszatok és 
kagylók-csigák) 
Mindezek alapján jó közelítéssel rekonstruálni lehe-

tett a egykori környezeti viszonyokat. E vizsgálatok elsa-
játításához és helyes kiértékeléséhez is számos külsõ 
szakembertõl kaptunk nélkülözhetetlen, ezúton is hálá-
sa nyugtázott segítséget (Bartha Ferenc, Báldiné Beke 
Mária, Hajós Márta, Kecskeméti Tibor, Kopek Gábor, 
Oravecz János, Oraveczné Scheffer Anna). 

A Vegyészeti Részleg 

Szekér Zoltán, majd Horváth István (+) vezetésével fõ 
tevékenységként a kutatófúrások bauxitmintáit elemez-
te. 
�(Al, Si, Fe, Ti és izzítási veszteség) Az alumíniumot a 

korábbi gyakorlattól eltérõen közvetlenül határozták 
meg, komplexonos titrálással. A minták 10 %-ából 
rendszeresen ellenõrzõ elemzés készült. A fúrástele-
pítéshez szükséges döntések megkönnyítésére beve-
zették az Al és a Si neutronaktivációs gyorselemzését. 
Az induló, 1966-os évben 3215 mintából készült ötal-
kotós vegyelemzés. A csúcsteljesítmény ennek há-
romszorosa volt, 9876 minta, 1990-ben. 

�A járulékos és szennyezõ alkotóelemek közül mind 
nagyobb számban határozták meg a következõk 
mennyiségét: kalcium, magnézium, szerves szén, 
szulfid- és szulfátkén, FeO 

�A bauxit mellett karbonátos és szilikátos kõzeteket is 
elemeztek, 10-15 elemre. Ezek közül megemlítendõk 
a mangán, a nátrium és a kálium 1966-ban 1540 ilyen 
"egyedi" elemzés készült. 1978-ban pedig ötször any-
nyi, 7688. Ezek alapján 1979-ben összefoglaló tájé-

koztató készült Magyarország bauxitvagyonának 
szennyezõirõl. 

�Ezenkívül készültek vízelemzések, térfogat- és fajsúly-
mérések, sõt bizonyos timföld-technológiai kísérletek 
is. 
Jellemzõ az igények növekedésére, hogy 1977 szep-

tember 1-tõl a Vegyészeti Részleg napi két mûszakban 
dolgozott. 

A Mûszeres Részlegnek (Siklósi Lajosné) két nagymû-
szere volt. 
�A magyar (MOM) gyártmányú derivatográffal ásvá-

nyok hõbomlásának folyamata vizsgálható. A fõ fel-
adat a bauxit kristályvíz-tartalmú aluminumásványai-
nak (boehmit, gibbsit) és vasásványainak (goethit, pi-
rit) legalább félmennyiségi meghatározása volt. Emel-
lett egyéb ásványok vizsgálatára is sor került (kaolinit, 
kalcit,dolomit. 1974-tõl sziderit, ez utóbbi poten-
ciometriás titrálással). Az 1966-os évben 120, 1975-
ben pedig már 460 ásványtani vizsgálat készült. 

�Az NDK (Zeiss) gyártmányú UV emissziós kvarcspek-
trográffal a bauxitok nyomelem-tartalmát vizsgálták, 
különös tekintettel az ipari értéket is képviselõ galli-
umra és vanádiumra. Bauxitmintákból általában 11 al-
kotó mennyiségi és 16 alkotó félmennyiségi vizsgála-
tát végezték, karbonátos és szilikátos kõzetekbõl pe-
dig 23 alkotós félmennyiségi vizsgálatok készültek. 
A színképelemzési vizsgálatok száma 1975-ben tetõ-
zött, 469 mintával 1978-ban megkezdõdött a nyom-
elem-adatok számítógépes feldolgozása is. 

A Fotodokumentációs Részleg 

(Kovács Árpád) a BKV teljes foto-igényét ellátta, a kõ-
zet-vékonycsiszolatokról készült közvetlenül, vagy mik-
roszkópon át készült felvételektõl a színes diapozitivek 
és iratmásolatok készítésén át a kiállítási prospektusok 
képanyagának elõállításáig. Volt kapacitása még bér-
munkára is, pl éveken át a balatonfûzfõi Nitrokémia és 
az Országos Találmányi Hivatal számára. 

Külsõ megbízással elvégeztetett feladatok 

A BKV ipari kutatóvállalat volt, nem pedig tudomá-
nyos kutatóintézet. Ezért nem szerezhettünk be olyan 
nagymûszereket, amelyekkel igen értékes, de a napi ba-
uxitkutatással közvetlen összefüggésben nem álló vizs-
gálatokat lehetett volna végezni. Azonban megrendel-
hettünk ilyeneket más intézményeknél és résztvehet-
tünk azok kivetelezésében és kiértékelésében. Ezek a 
következõk voltak: 
�Röntgendiffraktometria (mennyiségi ásványtani fázis-

elemzés), ALUTERV-FKI (1980-tól); 
�infravörös spektrogáfia (agyagásványok vizsgálata), 

ALUTERV-KI, majd a MTA Geokémiai Kutatólaborató-
riuma; 

�tömegspektrográfia (ólomizotóp-arányok vizsgálata), 
BKI; 

�mikroszondás bauxitszöveti és nyomelem-vizsgálatok 
(MTA GKL) 
Különös gondot fordítottunk arra, hogy a nagyszámú 
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vizsgálat eredményeit minél alaposabban, minél széle-
sebb körben kiértékeljük, és a lehetõség szerint tudo-
mányos következtetéseket vonjunk le Ebbõl a tevékeny-
ségbõl számos szakcikk és kutatási jelentés született 

A nyomelemek geológiai korrelációiról (külföldi ada-
tokkal is összehasonlítva), 
�a kénes (pirites) bauxitról, 
�a sziderites bauxitról, 
�a kaolinit rendezettségi fokáról, és 
�az ólomizotóp-arányokból levonható õsföldrajzi kö-

vetkeztetésekrõl 

Külföldi anyagok vizsgálata 

1969-tõl kezdve különbözõ cégek közvetítésével kül-
földi bauxitmintákat is elemzett a laboratórium: Auszt-
rália (Weipa), Brazilia, Felsõvolta, Ghana, Görögország, 
Guinea, Jamaika Nigéria, Vietnam (Cao Bang) Az 1970-es 
években mongóliai (Mandal-Góbi) szinesérc-minták 
elemzésében is részt vettünk. 

BEFEJEZÉS


A laboratórium teljes élettartama 30 év volt Ilyen in-
tézmény beruházási értékének megtérülésére 15 évet 
szoktak számolni Eszerint a Bauxitkutató Vállalat Köz-
ponti Anyagvizsgáló Laboratóriuma kétszeresen is meg-
térítette a beruházást (1995-ben számolták fel) 

1995 után bauxitelemzés a Bakonyi Bauxitbánya Rt 
halimbai laboratóriumában folyt tovább, lényegesen ki-
sebb számban és vizsgálatfajtában 

2004-ben a laboratórium kollektívája, megszervezõje 
és elsõ vezetõje (1965-68), Dudich Endre személyében 
a "Bauxitbányászatért Emlékplakett" kitüntetésben ré-
szesült 

Bauxitkutató Vállalat Központi Anyagvizsgáló Labora-
tóriumában végzett vizsgálatok (a BKV évi jelentéseibõl 
kigyûjtve) 

Materials Testing performed by the Central Laboratory of the Hungarian Bauxite Exploration Company 

*maximum x bérmunka nélkül (withoutordersfromoutside) nanincsadat (lackofdata)


Egyedi elemzések / individual analyses CaO,MgO,P2O5,S,FeCO3,Corg, egyéb alkotók / andothers


Az 1980 évben neutronaktivációs elemzés / neutronactivationanalysis of Aland Si1928 db,


ritkaföldfém meghatározás / RREanalysis 70db,


röntgendiffraktometriás fáziselemzés /X-raydiffractometry (ALUTERV-FKI)112db
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