
Teljes kémiai elemzésre a típusmintákat 
és a technológiai vizsgálatokhoz szükséges át
lagmintákat adjuk. A  részleges kémiai elemzé
sek során mészkő esetében meghatározzuk a 
kőzet CaCCü tartalmát, valamint a CaO és MgO 
mennyiségeket; az agyag esetében pedig a SÍO2, 
AI2O3, Fe2Ü3 és a CaO tartalmat. A  termikus 
és röntgen vizsgálatokra adott típusminták a 
teljes kémiai vizsgálatra adottakkal azonosak 

A  típusmintákon, valamint a kiemelt fúrá
sok mintáin végzendő komplex vizsgálatok ke
retében az egyes rétegek korának és földtani 
kifejlődésének meghatározásához mikropaleon- 
tológiai, nehézásvány, a laza üledékes kőzetek
ből szemcseösszetételi vizsgálatokat készítünk. 
Ez utóbbi vizsgálatokat agyagoknál peptizált 
állapotban is elvégezzük. Egyes esetekben ta
lajmechanikai vizsgálatok is készülnek.

A technológiai alkalmasság megállapításá
ra a mészkőből őrölhetőségi és mészégetésre 
való alkalmassági, az agyagból éghetőségi és 
granáliaszilárdsági, a mészkő +  agyagból fél
üzemi gyártási kísérlet készül.

A  készletszámításhoz a jellemző kőzetek 
térfogatsúlyát is meghatározzuk.

A  fentiekben ismertetett mintavételek és 
vizsgálatok a részletes kutatás igényeit is ki
elégítik.

A  mintavétel sűrűségét és az elvégzendő 
vizsgálatok számát, a földtani adottságoknak és 
a kutatás fokozatának megfelelően, esetenként 
a kutatási tervben rögzítjük.

A laboratóriumi és műszeres vizsgálatok
hoz az egyes mintákból kb. 50 g anyag meny- 
nyiség szükséges. A behozott mintákból az 
egyes típusokra, illetve a meghatározott mély
ségekre vonatkozó jó átlagminta kialakítása ér
dekében, ennek négy, ötszörösét porítjuk. Eb
ből az anyagból adjuk ki a különböző vizsgá
latokhoz szükséges mennyiségeket. Ezáltal az 
oxidos, termikus, röntgen stb. vizsgálatokra ki
adott kőzetminta — a vizsgálatok összehason
lításához szükséges — homogén voltát tökéle
tesen biztosítjuk.

A  technológiai vizsgálatok céljára kb. 5 
kg pontatlan átlagmintát adunk. A félüzemi 
kísérlethez az összes fúrás anyagának átlagát, 
porítás nélkül adjuk. A félüzemi cementgyár
táshoz kb. 1000 kg mészkő és kb. 600 kg agyag 
szükséges.

A fentieket az eddigi munkáink tapaszta
latai alapján alakítottuk ki, ami a cementipari 
nyersanyagok laboratóriumi vizsgálatának elő
készítésére vonatkozó műszaki előíráshoz is 
alapul szolgálhat.

A cementipari nyersanyagkutatás 
minőségi követelményei*

Irta: Dr. Takáts Tibor

A cementipari nyersanyagkutatással kap
csolatban olyan nehézségek és gátló körülmé
nyek mutatkoznak, melyek egyéb ásványi kincs 
kutatásánál, pl, érckutatásnál, vagy szénkuta
tásnál nem merülnek fel. Érckutatás esetében 
pl. pontosan meghatározható, hogy oxidos, vagy 
karbonátos ércet akarunk felkutatni, milyen 
minimális fémtartalommal stb. A kőszénkuta
tásoknál ugyancsak pontosan előírt normák 
vannak. A  cementipari nyersanyagok esetében 
azonban ilyen normák ma még nem alakultak

* A  Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológia- 
Építésföldtani Szakcsoportja és a Szilikátipari Tudo
mányos Egyesület Cementszakosztálya 1966. március 
21-i közös rendezésű előadóülésén elhangzott hozzá
szólás.

ki. Senki sem tudja pontosan megszabni, hogy 
a felkutatandó nyersanyagnak milyen mutatók
kal kell rendelkeznie. Ezt a nehézséget főleg az 
okozza, hogy a különböző cementipari üzemek
ben más és más a feldolgozási technológia. Más 
technológia pedig más tulajdonságú nyersanya
got kíván.

Mint ismeretes, a eementiparnak két fő 
nyersanyagra van szüksége: mészkőre és agyag
ra Szerencsés esetben a kettő együttesen — 
meszes márga, vagy agyagos márga alakjában 
— fordul elő.

Minden cementgyárunk — gazdasági meg
gondolások alapján — egyúttal égetett meszel 
is gyárt. Az égetett rnészre vonatkozólag ké
miai összetétel szempontjából határozott előírá-
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sok vannak: Az oldhatatlan résznek nem
szabad meghaladnia bizonyos határt. Ezenkí
vül követelmény az is, hogy a mészkő őrlés 
közben ne adjon túlságosan apró darabokat, 
mert ezek mészégetésre a használt technológia 
mellett alkalmatlanok. L»őt — ezen általános 
megállapításon kívül — még azt is tekintet
be kell venni, hogy aknás 'kemencében, vagy 
forgókemencében fogják-e égetni a meszet, 
mert mindegyik technológia más szemcsemé
retű nyersanyagot kíván.

Az agyagra vonatkozólag még bonyolul
tabbak a követelmények. A  kémiai összetétel 
természetesen az agyagoknál is fontos szerepet 
játszik. A  kovasav-tartalom pl. nem lehet sem 
túlságosan nagy, sem túlságosan kicsi. Az alu- 
míniurnoxidboz és vasoxidhoz arányított túl 
nagy kovasav-tartalom az agyagot cementgyár
tásra alkalmatlanná teszi. Túl kevés kovasav- 
tartalom esetében homokos pót-nyersanyag 
bekeverése válhat szükségessé. Egyes cement- 
fajták a vasoxidtartalomra nem túl érzékenyek, 
más eementfajtákhoz viszont nagy vasoxid 
tartalmú agyag szükséges. Egyes esetekben 
szintén pótanyagokkal, pl. piritpörkkel kell a 
nyersliszt összetételét biztosítani. Az agyagok 
jellemzésére — a nyersliszteknél használt — 
szilikátmodulus értékét alkalmazzuk. Ez a szám 
az SiOa mennyiségének a viszonyát jelenti az 
AI2O3 és FeaOi együttes mennyiségéhez. Külön 
gondot okoz a mangántartalom elbírálása. Ez 
az alkotórész kisebb mennyiségben a cement- 
gyártási technológiát nem zavarja. Nagyobb 
mennyiségben azonban szerepe még nem tisz
tázott. Az alkáliák nagyobb mennyiség
ben zavaró hatásúak, szerepük a fel- 
dolgozási technológiától függően kisebb, vagy 
nagyobb jelentőségű.

Látjuk tehát, hogy az agyag vegyi össze
tételére vonatkozólag egyöntetű előírást adni 
nagyon bonyolult feladat, ezért sem a mészkő
re, sem az agyagra vonatkozólag nem kielégítő 
csak a kémiai összetétel ismerete az anyag mi
nősítéséhez. Fontosak az agyag fizikai tulaj
donságai is, pl. szemcseösszetétel, továbbá az 
agyag ásványi összetétele. Eddigi vizsgálataink 
során ugyanis sikerült kimutatni, hogy a kü
lönböző agyagásványok mészkővel különböző 
sebességgel reagálnák. A reakcióképesség az

alábbi sorrend szerint változik: legkönnyebben 
reagálnak az amorf elegyrészek, ezután a mont- 
morillonit, az illit, a kaolinit, legnehezebben 
pedig a kvarc. Az ásványi összetétel megálla
pítására különféle műszeres vizsgálatokat vég
zünk, ezeket más helyen ismertettük.*

Mindezeken felül technológiai vizsgálato
kat is kell végezni az agyagelőfordulásból ki
vett mintákkal. Ezek az agyag égethetőségére 
és granulálhatóságára vonatkoznak. Ezekre a 
tulajdonságokra ugyan, a fent említett vizsgá
lati adatokból következtetni lehet, a pontos 
minősítés azonban ezeket a technológiai vizs
gálatokat külön is megkívánja.

Cementipari nyersanyagok esetében tehát 
nem egyszerű dolog megszabni a követelmé
nyeket, vagy megadni a számszerű előírásokat. 
Részben tisztázatlan kérdések is bonyolítják a 
helyzetet, részben pedig szükséges, hogy a kö
vetelményeket a különböző technológiákhoz 
szabjuk. A  Szilikátipari Központi Kutató In
tézetben olyan komplex vizsgálati módszert 
alakítottunk ki, mely a felmerülő kívánalmak
nak — a legkorszerűbb eljárások alkalmazása 
adta lehetőségnek megfelelően — eleget tud 
tenni.

A kutatás lebonyolításával kapcsolatban 
meg kell még említenünk a következőket. Akár 
meglevő gyár bővítéséről, esetleg rekonstruk
ciójáról van szó, akár új gyár telepítéséről, a 
megbízó előírja egy bizonyos — legtöbbször 50 
éves távlatra elegendő —  nyersanyagmennyi
ség felkutatását. A  kutatás természetesen, csak 
komplex módon folyhat. A geológus munkájá
val párhuzamosan kell hogy haladjanak a ké
miai, valamint a műszeres és technológiai vizs
gálatok. Ha utóbbiak nem állnának a geológus 
rendelkezésére, nem tudná, hogy milyen irány
ban haladjon. Tekintetbe kell venni a bányá
szati szempontokat is. Nagyon mélyen fekvő 
telepek kiaknázása nem lenne gazdaságos, ál
talában csak felszíni művelés jöhet szóba.

A  cementipari nyersanyagok kutatása min
denesetre nagy hozzáértést, bonyolult vizsgála
tokat és jó kooperációt igényel, ezért időigé
nyes munka. Ilyen irányú kutatások eredmé
nyes elvégzése csak jó szakemberektől és olyan 
munkahelytől várható, mely a fentemlített sok
oldalú vizsgálatok elvégzésére berendezkedett.

Takáts T.: Cementipari nyersanyagok minősítő vizs
gálata.
Szilikáttechnika 1965, 161—164. és 177—180.
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