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Dunántúli nyersanyagok 
szilikátipari hasznosítása

Bevezetés
A Veszprémi Vegyipari Egyetem szilikátké- 

mia tanszéke a szilikátipar számára képez m ér
nököket. A mérnökképzés m ellett aktívan részt 
vesz a szilikátipari, építőanyagipari nyersanya
gok kutatásában. Az üveg-, zománc-, kerámia-, 
cement-, szálas hőszigetelőanyag-, tűzállóanyag
ipar az energiaigényes iparágak közé tartozik. 
A term ékek önköltségét meghatározó másik té
nyező a nyersanyagár. Az előbbit, azaz az 
energia árát jobbára külső tényezők határozzák 
meg, míg a nyersanyagköltségeket úgy lehet 
csökkenteni, ha olyan nyersanyagokat igyek
szünk felhasználni, amelyeket a hazai föld kínál 
számunkra.

A szilikátkémiai tanszék azon kutatási terüle
teiről kívánunk beszámolni, amelyeken a hazai 
nyersanyagok szilikátipari hasznosítása különö
sen eredményesen folyik, ahol sikerült a tudo
mányos kutatás ipari alkalmazás célszerű kettő
sét kialakítani.

A Dunántúl építőanyagipari szempontból 
hasznosítható ásványi anyagokban az országos 
átlagot tekintve szerencsés helyzetben van. 
Ehhez járul az érdekelt szakemberek, intézetek, 
vállalatok eltökéltsége — különösen Veszprém 
megyében, — hogy koncentrálják a szellemi és 
anyagi erőket új ipari nyersanyagok használat
bavétele érdekében.

Dunántúli ásványi kincsek hasznosítása

A Dunántúlon m egkutatott ásványi anyagok 
közül építőipari szempontból a bazalt, bazalt
tufa, dolomit, mészkő, kvarchomok, bauxit 
meddő és az újonnan feltárt olajpala kiemel
kedő jelentőségű. Ezek az anyagok nem a ko
rábbi értelemben tisztának vagy csak kis m ér
tékben szennyezettnek tekinthető nyersanyagok 
körébe tartoznak, viszont éppen a világ nyers
anyaghelyzetében előállt hiánytünetek egyre 
jobban indokolják ezeknek a szennyezett kőze
teknek, meddőknek és term észetesen a hulla
dékanyagoknak a feldolgozását.

1. Bazalt és bazalt-tufa hasznosítása

A bazalt megolvasztva, m ajd lehűtve üveges, 
amorf szerkezetű anyaggá alakítható. Számos 
országban hasznosítják a bazaltot öntött bazalt
term ékek (csövek, kopásálló lapok, szerelvények 
stb.) hő- és hangszigetelő szálas szerkezetű és 
vitrokerámiai term ékek kiindulóanyagaként.

A szilikátkémiai tanszéken 1970 óta foglal
koznak (1, 2, 3) bazaltolvasztással. M egállapítást 
nyert, hogy a Balaton-felvidéki bazaltok, első
sorban a sümegi, zalahalápi és kovácsi bazaltok 
jól megolvaszthatok, az olvadékot adalékanya

gokkal (dolomit, mészkő) nemesítve előnyös 
tulajdonságú bazaltgyapot állítható elő. Ha
sonlóan új eredm ény volt a bazalt-vitrokerámia, 
valam int kerám iaterm ékek bevonására alkalmas 
bazaltmáz előállítása.

A kedvező laboratórium i eredmények alapján 
1972-ben Balaton-Tapolcán a Könnyűbeton- és 
Szigetelőanyagipari Vállalat m egindította hő- és 
hangszigetelőanyag-gyártó kísérleti üzemét, 
m ajd 1976-ban üzembe helyezte a svéd licenc 
alapján készített szálasanyag-gyártó gépsorát. 
Ezzel évi-bazaltgyapot gyártása 15 ezer tonnára 
növekedett. A hőszigetelőanyag-igény ugrássze
rű  hazai megnövekedését a lakóházak, ipari 
üzemek, mezőgazdasági létesítm ények hőveszte
ségének szabványban, rendeletekben m eghatá
rozott csökkentése hozza magával. Emellett a 
szomszédos országok hőszigetelőanyag-igénye 
jó exportlehetőségeket kínál a bazalt alapú hő- 
és hangszigetelő szálazott term ékek számára.

A szükség szerint adalékolt bazalt olvadékát 
lehűtve; majd másodlagos hőkezeléssel kristá
lyosítva kis hőtágulási együtthatójú kitűnő 
m echanikai tulajdonságú bazalt vitrokerám ia 
állítható elő, amely egyesíti magában az üveg 
viszonylag könnyű feldolgozási lehetőségét, va
lam int a kristályos szerkezetű anyagok előnyös 
fizikai tulajdonságait. Hazai alkalmazásbavétele 
még nem tö rtén t meg, bár külföldön elterjedt, 
nagy m ennyiségben gyárto tt termék.

Kerámiai term ékek bevonására alkalmas az 
üvegesen megszilárduló bazaltolvadék, az ún. 
bazalt-máz. Előnye, hogy a fritt előállításához 
nincs szükség hőenergiára, hiszen a term észet a 
vulkáni működéskor m ár az olvasztást jó né
hány ezer évvel ezelőtt elvégezte. Ezzel az 
anyaggal különböző kerám iai term ékek (padló- 
és épületburkoló lapok) felülete tehető tetsze
tősebbé, ellenállóbbá, időállóbbá. A kidolgozott 
módszer ipari m éretekben nem került alkalma
zásra.

A monostorapáti hólyagüreges bazalt-tufa  
adalékkal készített betonok stabilitását az at
moszférikus hatásokkal szemben m utatott ellen
állását Henszelmann Frigyes (4) vizsgálta a tan
széken. В—100-as és В—280-as beton próbates
teken végzett mérései szerint a szobalevegőn, 
nedves légtérben, váltakozva száraz—nedves 
levegőn, víz alatt, valam int szén-dioxid-atmosz- 
férában tárolva azokat szilárdságuk 5 év eltel
tével sem csökkent és fagyállónak bizonyultak. 
Hasonlóan eredményes kísérleteket végzett gő
zöléssel szilárdított betontesteken is. A hólyag
üreges bazalttal készített beton alkalmazását 
különösen az indokolja, hogy hővezetőképessége 
éppen fele a kavicsbetonénak. Célszerűnek tar
tanánk félüzemi kísérletekkel előmozdítani a 
hólyagüreges bazalt-tufa ipari hasznosítását.
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2. Olajpala alapú szilikátipari term ékek

A Központi Földtani Hivatal által irányíto tt 
„Az ország term észeti erőforrásainak kutatása 
és feltárása” című tárcaszintű kutatási főirány 
keretében a Szilikátkémiai Tanszék a Magyar 
Állami Földtani Intézettel és a M agyar Ásvány
olaj és Földgáz K ísérleti Intézettel karöltve 
megvizsgálta a pulai, gércei, várkeszői, várpalo
tai, valam int mecseki olajpalákat és feltárta  
azok szilikátipari hasznosítási lehetőségeit (5, 
6 , 7). A röntgendiffrakciós vizsgálatok szerint 
ezek a nyersanyagok elsősorban kalcitból, m ont- 
morillonitból, illitből és dolomitból álló agyag- 
palaszerű üledékek. A term oanalitikai m érések 
szerint az olajpalában levő nedvességtartalom  
bányanedves állapotban elérheti a 60 töm eg% - 
ot, szervesanyag-tartalm a 5—10 tömeg% . Ez 
utóbbi 470—990 °K  között távozik az anyagból 
hőterm elő folyam at form ájában. Az olajpalák
ban található éghető anyag égésmelege 600— 
4000 kJ/kg között változik. A differenciál te r
m oanalitikai felvételek szerint a kalcit, dolomit 
bomlást jelző endoterm  effektusokat követően 
1270 К  közelében az anyag zsugorodik, m ajd 
1470 К  felett megolvad. A lehűlt üveges anyag 
am orf szerkezetű. Pásztázó elekronmikroszkópi 
(SEM) és energiadiszperzív röntgenanalizátor
ral (EDAX) megvizsgálva az olajpalákat, meg
állapítható, hogy m ikrom éretekben rendkívül 
inhomogén, ami a kedvező olvasztási jellemzők 
egyik előidézője. A makro-inhom ogenitás az 
anyag megfelelő homogenizálásával, előkészíté
sével az adott feldolgozási technológia kívánal
m ainak megfelelő m értékben csökkenthető, azaz 
ipari felhasználásra alkalmassá tehető.

Az olajpalák tulajdonságainak ism eretében a 
következő szilikátipari term ékek gyártására 
te ttünk  javaslatot:
—  Olajpala alapú szálasszerkezetű hő- és hang- 

szigtelő anyag. A  pulai, gércei, bántapusztai 
és mecseki olajpalákból adalékanyag nélkül 
vagy adalékanyagokkal jó minőségű, bázikus 
hatásoknak ellenálló szálasszerkezetű, üve
ges állapotú hőszigetelőanyag állítható elő. 
Alkalmazásuk technológiai előnyei: a bazalt
nál kisebb olvasztási hőenergia-igény, jó 
olvadékképzési hajlam . Előnytelen, hogy ál
talában az olajpalák nyomószilárdsága ki
sebb, így önm agukban csak kádkemencében 
olvaszthatok.

—  Bazalt és olajpala keverékéből előállítható 
szálasszerkezetü hő- és hangszigetelő anyag. 
A  bazalthoz 50 töm eg% -ig olajpalát ada
golva olvasztási energiam egtakarítás érhető 
el, amely importkokszigény-csökkenésben 
mérhető. Ezzel a módszerrel a kis nyomó
szilárdságú olajpala típusok (pulai, gércei, 
bántapusztai, mecseki) szigetelőanyagipari 
hasznosítása megoldott. A nagyobb nyomó
szilárdságú, homogénebb kémiai és ásvány
tani összetételű várpalotai (S—II., bánta- 
bányai) olajpalák alkalmazása lehetővé teszi 
az eddig használt karbonátos adalékanyagok 
(mészkő, dolomit) kiváltását a kúpolókemen- 
cés technológiában.

—  Olajpala alapú cem entklinker  előállítása 
magnézium ban szegény olajpalákból tö rtén

het. Közel egyenlő töm egarányban keverve 
olajpalát és mészkövet, m ajd homogén őrle
m ényüket 1720 K-en kiégetve klinker állít
ható elő. Az így előállított cement megfelel 
az MSZ 350-es portlandcem ent minőségi 
követelm ényeinek.

— Olajpalából és adalékanyagokból kis hőtágu
lási együtthatójú, nagy mechanikai igénybe
vételt tűrő  és jó vegyi ellenállóképességű 
m ikrokristályos szerkezeti anyag állítható 
elő.

3. Pécsváradi földpátos homok üvegipari hasz
nosítása

Pécs közelében, Pécsváradon közel 30 millió 
köbméter, felső pannonkori eredetű alkália és 
alum ínium -oxid-tartalm ú kvarchomok összlet 
található a felszínen. A hom okbányát a DÉLKŐ 
üzemelteti. Mivel hazánk kerám ia- és üvegipara 
alkália és földpát igényeit importból fedezi, a 
pécsváradi földpátos kvarchomok jelentős érté
ket képvisel. A kerám iaiparban folyó üzemi, és 
az üvegiparban végrehajtott félüzemi kísérletek 
bebizonyították, hogy célszerű annak felhasz
nálása ezekben az iparágakban.

Az eddigi széles körű vizsgálatok szerint a 
kvarchomok m ellett 30 tömeg%  — elsősorban 
ortoklász típusú — földpát található, a vas- 
oxid-tartalom  változó: 0,2— 1,3 tömeg%. Ez 
utóbbi tény  szükségessé teszi a nyersanyag elő
készítését (mosás, attritálás, flotálás, osztályo
zás). A pécsváradi kísérleti homokelőkészítő
üzem, amely az ÉVM tám ogatásával és a Pollach 
Mihály Műszaki Főiskola, valam int a Bányá
szati Fejlesztési Intézet szakembereinek közre
működésével épült, ellátja a kerám iaipart a 
szükséges homokkal (évi 13 ezer tonna) és a 
félüzemi üveggyártási kísérleteinkhez is meg
felelő minőségű és m ennyiségű kvarchomokot 
tudott szállítani Orosházára. A szilikátkémiai 
tanszék együttm űködve az Orosházi Üveggyár 
szakembereivel, e ljárást dolgozott ki az előké
szített földpátos homok üveggyártásban történő 
felhasználására. Az eljárás előnye, hogy hazai 
nyersanyag felhasználásával im port alkália- 
m egtakarítás, az üvegalkotó komponensek ked
vező olvasztási tulajdonságai révén olvasztási 
energiacsökkenés és a berendezések élettarta
m ának növekedése érhető el (8 ).

4. Egyéb szilikátipari term ékek

A  szilikátkémiai tanszék részt vett a Város- 
lődi M ajolikagyár indításához szükséges kutató
m unkában. Csetényi József kutatási eredm ényei 
hozzájárultak, hogy az üzemi massza közel felét 
bauxit-m eddő adja. Ezt az ism ételten feltárt 
régi anyagtelepek fúrásm intáinak alapos vizs
gálata te tte  letővé. Az öntőmassza összetételé
nek kidolgozása is a tanszékhez fűződik. Öntés
sel készül az üzem term ékeinek jelentős része. 
A tervezett veszprémi kerám iaüzem  számára 
kidolgozásra került a megfelelő burkolólap- 
masszaösszetétel.

A Nehézvegyipari Kutató Intézetben kezde
m ényezett, m ajd a tanszéken tovább folytatott 
kutatóm unka eredm ényeként H orváth Tibor
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vezetésével eljárást dolgoztak ki dolomit és 
földgáz-szén-dioxid nyersanyagok felhasználá
sával szintetikus magnezit előállítására (9). Az 
eljárást a Magnezitipari Művek tiszavárkonyi 
kísérleti üzemében évi 1 0 0 0  tonna magnézium- 
oxid termelésével sikerült kipróbálni. Ennek 
alapján a VEGYTERV tanulm ánytervet készí
te tt 25 ezer tonna színtér tűzállóanyag és 45 
ezer tonna magnézia-króm szimultán színtér 
évi kapacitású nagyüzem létesítésének előkészí
tésére. Ennek megfelelően a gyártáshoz szüksé
ges 320 ezer tonna/év dolomitot a Várpalota 
környéki dolomitelőfordulások biztosítják.

Következtetések

A  szilikátkémiai tanszék széles körű kutatási 
spektrumából kiválasztott néhány kutatási vo
nal bem utatásával betekintést kívántunk adni a 
hazai szilikátipari nyersanyagkutatásban elért 
eredményeinkbe. Különösen figyelemre méltó 
az a tény, hogy a hazai nyersanyagok szilikát
ipari alkalmazásbavételét a laboratórium i vizs
gálatokkal szinte egyidőben vagy azt követően 
azonnal félüzemi vagy üzemi szinten megvaló
sítottuk. Ennek az intenziív kutatási-fejlesztési 
m unkának az eredménye, hogy a bazaltból a 
hőszigetelőanyag-gyártás évek óta sikerrel 
megy és egyre bővül, hogy az olajpalával tör
ténő szálasanyag-gyártás 1981-ben féléves 
üzemi kísérlettel folytatódik, hogy 1 0 0 0  tonna 
pécsváradi földpátos homokkal hosszabb idő
tartam ú kísérletekre kerül sor Orosházán és,

hogy a szintetikus m agnezitgyártásra a létesí
tendő nagyüzem a tervezési stádiumban van. 
A többi területen  is törekszünk az eddigi kuta
tási eredmények mielőbbi ipari megvalósítására.
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Kőszénlelőhelyek földtani-gazdasági értékelése 
az előkutatás és felderítőkutatás fázisában

A szemle a kőszénlelőhelyeknek a kutatás 
kezdeti szakaszaiban történő földtani-gazdasági 
értékelésével foglalkozik.

Felsorolja azokat a főbb tényezőket, amelyek 
meghatározzák az egyes kőszénlelőhelyek ipari 
művelésbe történő bevonásának lehetőségét és 
célszerűségét.

Elemzi a népgazdasági tényezőknek, a lelő
hely földrajzi elhelyezkedésének, a földtani és 
bányászati tényezőknek erre gyakorolt hatását.

Részletesen és konkrét szovjetunióbeli lelő
helyek példáin illusztrálva bem utatja az adott 
kutatási fázisokban az egyes műszaki-gazdasági 
m utatók számítására szolgáló eljárásokat.

Az irodalomjegyzék 39 publikációt tartalmaz. 
Készült a VIEMSZ-ben 1979-ben 
Összeállította: A. Gr. Garifulin, О. M. Csuma- 

csenko, A. M. W inter, pp. 46 
Rezümé: orosz, német, angol.

2020-ig a világ földgázvagyonának 
csak harmadát használják fel

A 11. Energia Világkonferencia megnyitóján, 
Münchenben hangsúlyozták, hogy 2000 után is 
az energiaellátás fontos tényezője lesz a föld
gáz. A fő felhasználók —- Nyugat-Európa, 
Észak-Amerika és Japán — a 80-as évek után 
fokozott behozatalra szorulnak, amelyhez — az 
elhangzott előadások szerint — kielégítő készle
tek állnak rendelkezésre. A jelentős műszaki és 
gazdasági eszközökkel elérhető földgáztermelés

a világon, 2020-ban 4 Gt ETA (az 1980-as 1,8 
Gt ETA-val szemben).

A 2020-ig várható összes földgázfelhasználás
sal számolva, amely az időszak végén évente 
elérheti az 1980-as fogyasztás kétszeresét, a vi
lág a következő 40 évben a ma ism ert mintegy 
305 Gt ETA-ra becsült földgázvagyonának 
35% -át használja fel.

(Glückauf, 116. к. 19. sz. 1980. okt. 9. p. 982.)
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