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Bauxit

• A bauxit heterogén üledékes kőzet, az 
alumíniumgyártás kiindulási anyaga.

• A bauxit főleg alumíniumásványok , vasércek  
valamint a titánérc és kvarc keveréke.

• A bauxitot 1821-ben Pierre Berthier francia 
geológus fedezte föl a dél-franciaországi Les 
Baux-de-Provence település közelében, neve innen 
ered.



A bauxit Magyarországon

• Bauxittermelés Gánt külszíni bányájában 1926-ban 
kezdődött meg.

• Ez már nem működik csak föld alatti 
bányamúzeumként.



• A magyarországi bauxitbányászat kedvezőtlen 
adottságokkal bír. 

• A hazai ásványvagyon minősége – melyet az Al2O3 
és SiO2 tartalom hányadosában szoktak kifejezni –
közepes. 

• 1962-ben létrejött a Magyar–Szovjet Timföld-
Alumínium Egyezmény, ami jelentősen elősegítette 
az alumíniumtermelés fejlődését.

• Országunk a 80-as években a világ 8. számú 
bauxittermelője volt. 

• Mára egyetlen bauxittermelő vállalat maradt 
hazánkban, a Bakonyi Bauxitbánya Kft., amely a 
kis vállalatok összevonásával jött létre.



Az alumínium előállítása 

• A bauxitot először tiszta timfölddé alakítják 
Bayer-eljárással.

• Ennek lényege, hogy magas hőmérsékleten NaOH-
val oldják ki az alumíniumvegyületeket. 

• A keletkezett aluminátlúgot ülepítéssel 
szétválasztják a fel nem oldott vörösiszaptól (ez 
utóbbi színét a vas-oxidtól kapja). 

• Ezután az oldatból hűtéssel kiválasztják az 
alumínium-hidroxidot. Ezt szűrik, majd 
csőkemencében timfölddé alakítják.

• Ezután a timföldet az olvadáspont csökkentése 
céljából kriolit  ásvánnyal keverve elektrolízissel 
tiszta alumíniummá redukálják. A folyamat neve: 
Hall-Heroult eljárás.



VÖRÖSISZAP

• A bauxit Bayer-eljárás alapú feldolgozása során 
nátronlúgot, azaz NaOH-t alkalmaznak.

• Ennek során egy erősen lúgos közeg, vörösiszap 
(11-12 pH) keletkezik.

• A lúg bázisos hatása révén közismert 
tisztítószerként használható fel a háztartásokban, 
viszont környezeti hatásait tekintve a vörösiszap 
erősen romboló hatást fejthet ki az őt körülvevő 
környezetre.

•



• Mivel Magyarországon a vörösiszapot nem 
dolgozzák fel, csupán hatalmas lerakókban 
raktározzák, így e lúgos melléktermék 
újrafelhasználása itthon egyáltalán nem megoldott.

• A bauxit feldolgozása során keletkező vörösiszap 
lerakók problémája világszerte sem nyert teljes 
feloldozást, bár sok helyütt újrafeldolgozás révén 
értékes fémeket és más termékeket vonnak ki 
belőle.



• Az ajkai vörösiszap-katasztrófa a hazai alumínium-
, ezzel együtt a hazai bauxitfeldolgozás igen rossz 
emlékű tragédiája, ezzel együtt a legnagyobb eddig 
ismeretes hazai ipari katasztrófa, amely igencsak 
beárnyékolja Magyarország rendszerváltást követő 
ipari pályafutását, valamint felvet nem kevés 
itthoni természetvédelmi és környezetvédelmi 
kérdést is.
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