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Miért van szüksége az embereknek 
alumíniumra?

Mire használjuk a hétköznapokban?

Írjatok minél több használati tárgyat!



Kép: kling.hu

Kép: hiradóhu
Kép: kovox.hu

Kép: hiradóhu

Kép: 83.1378.157.100

Kép: cretívrepublic.freeblog.hu
Kép: vebaruhaz.abako.hu

Kép: totalcar.hu

Kép: arbazar.hu



Miből készül az alumínium?

BAUXIT Kép: geologie.vcb.cz



Jellemezzétek 
a 

bauxitot!

színe: 

térképjele:

vörösbarna



A bauxit nevének eredete:

1821-ben egy francia geológus
fedezte fel a franciaországi
Les Beaux de Provance 
település közelében.

Kép: cograf.hu

.



Hol 
található

hazánkban
bauxit ?

Mikor indult meg
a bányászata 

Magyarországon?

1926-ban



Magyarország első bauxitbányája,ami 
már nem működik.

GÁNT
Kép: fecskepalota.hu



Az alumínium érce a …………..  Az alumínium előállítása

sok   ………………….. és ………………….. igényel.

Az alumíniumkohászat jele:

bauxit

vizet energiát

Al



Hogyan lesz a
bauxitból 

alumínium? 

Meséljétek el 
az ábrasor alapján 

a folyamatot! 
Segít 

a Szitakötő!

bauxit
bauxit 

feldarabolása

Nátrium-
hidroxid

filter

vörösiszap

timföld

alumínium

Nehézfémeket 
tartalmaz: ólom,
kadmium, higany

Kép:kfki.hu





2010
Kép:vehir.hu



Kép. Origo-hu



Miért veszélyes  a vörös iszap?

Hogyan látnál el egy égési sérültet?



Hogyan látnál el egy égési sérültet?

Az égett testrészt folyó hidegvíz
alá tartom kb.  15-20 percig 

A fertőzésveszély elkerülése miatt a 
sebet laza fedőkötéssel fedjük be. 

Az égett testrészről csak akkor 
próbálhatjuk meg a ruha 
eltávolítását,
ha azzal sérülést nem okozunk.

Kép:sdt.sulinet.hu,betegsegek.cikkpress.com



Rakjátok helyes sorrendbe a 
kőzettálcán az ott található 

anyagokat!

Timföld kép:sdt.sulinet.hu



Miért fontos az 
alumíniumból 

készült 
termékeket 
szelektíven 
gyűjteni?

Kép:vallalkozas.hulladekboltermek.hu



Igaz vagy hamis?
1. A fogkrém egyik alapanyaga a timföld.

2. A bauxit fémes színű, ezért nevezik 
agyagezüstnek.

3. A vörösiszap mérgező nehézfémeket tartalmaz.

4. A timföld fehér színű anyag.

5. A bauxitot az Északi-középhegységben 
bányásznak.



Kép:szelektiv.hu
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