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1. Bevezetés
Miskolci Egyetemen, az Európai Unió által is támogatott 

alapkutatás: TÁMOP - 4.2.2.A-11/1/KONV - 2012 - 0005 
projekt („CriticEl”) része.

Kritikus elemek másodlagos nyersanyagforrás kutatása, 
import csökkentése, gazdasági függés redukció, 
környezetvédelmi szempont: elsődleges RFF-források 
védelme, újrafeldolgozás.

8 kötetes monográfia sorozat, 5. kötet: „Ritkaföldfémek 
magyarországi földtani képződményekben”.

A bauxitban dúsulnak a nehézfémek, ritkaföldfémek 
(kritikus elemek között szerepelnek), magyarországi 
bauxitok mint lehetséges források naprakész 
anyagvizsgálata.

BSc szakdolgozat: vörösiszap felhasználási módjai, 
lehetőség a nyersanyag környezetgeokémiai vizsgálatára.
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Ritkaföldfémek gazdasági szerepe:
1980: USA, Mountain Pass (2002: bezárás).
80-as évek vége: Kína, Bayan Obo.
~2000: Kínai gazdaságpolitika: importáló országok 
sarokba szorítása, árak emelése.
2008: Európai Bizottság: „kritikus elemek” (behozatal 
csökkentés, saját források, másodlagos források kutatása).
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2. Célok
Nagyharsányi, bakonyoszlopi, gánti bauxitokban a kritikus elemek 

közül a ritkaföldfémek (RFF) jelenlétének, ásványos 
megjelenésének meghatározása.

Dolgozat környezetvédelmi vonatkozása: a primer ritkaföldfém-
források védelme, a jelenleg (közelmúltban) bányászott 
nyersanyagok többcélú felhasználása, ha ez a nyersanyag alkalmas 
a RFF-ek bányászatára – bauxitok jelentősek a nyersanyagok 
között.
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3. Bauxit
 Bárdossy György (1977): „A bauxit olyan 

üledékes kőzet, amely speciális éghajlati, 
domborzati körülmények között keletkezik.”

 Bauxitok két csoportja fekü szerint: 
      1. Lateritbauxitok: alumoszilikátos kőzeten
      2. Karsztbauxitok: karsztosodott kőzeteken
 Képződés:
      - trópusi klíma (22-24 oC, 1500-2000 mm     

éves csapadék, 80 %-os páratartalom).
      - megfelelő domborzat, vízháztartás.
      - pH 6-9 között a Si nagy oldhatósága, 

agyagásványok mállása, visszamaradó Al-, 
Fe-, Ti- oxidok, hidroxidok képződése.

      - Fe-, Al-oxidok, -oxidhidroxidok: gibbsit, 
goethit, böhmit, diaszpor, és hematit, 
chamosit.

Karsztbauxitok:
 Karsztterületen megreked a mállott kőzet 

(töbrökben), a lateritesedés tovább 
folytatódhat.

6
Komlóssy, 1970 után módosítva: Zarasvandi et al. 2012



4. Ritkaföldfémek
Periódusos rendszer 57-71. elemei.
Hasonló elektronszerkezet, hasonló 

viselkedés, előfordulás.
2 csoport:
 - könnyű ritkaföldfémek (KRFF)
 - nehéz ritkaföldfémek (NRFF)
Előfordulásuk a bauxitban a képződés 

miatt törmelékként (nehézásványként: 
monacit, xenotim, cirkon), vagy 
komplexként a nagy felületű 
bauxitásványokon.

Leggyakoribb ritkaföldfém-ásványok:
 Ce-karbonát: basztnezit
 Foszfát: (Ce) monacit, (Y) xenotim
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5. Vizsgált minták
Keletkezés: korban, genetikában 
különböznek a bauxitok.
Nagyharsány: jura vége, kréta eleje, 
fekü: karbonátos rétegek
Bakonyoszlop: késő-kréta?, triász 
mészköveken
Gánt: eocén, triász mészköveken

8(Mindszenty et al. 2010 , Nagymarosy és Báldi-Beke 1988 alapján)



Mintagyűjtés:
Reprezentativitás, homogén minták mindegyik lelőhelyről
Gánt: Bagoly-hegy, mintaszám: 171., 172. 

             teljes minta: 7,7 kg és 9 kg; részminta: 5-5 kg
Bakonyoszlop: XI. lencse, mintaszám: 168., 169.

             teljes minta: kb. 9,5 kg, részminta: 3,5 kg és 5 kg
Nagyharsány: táró bejáratától 100 m K-DK, 

             mintaszám: 814.

             teljes minta: kb 4 kg, részminta: 1,5 kg
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6. Vizsgálati módszerek (kémiai 
összetétel és ásványfázisok)

Mintaelőkészítés:
 - Porított minta: M.E., <75 µm, részmintákból kb. 70g; 
 - Nem porított minta: desztillált vizes áztatás (eredeti ásványos 
összetétel), 500 g: M.E., (2013), ELTE (2014), szitálás, nehézásvány-
frakció, kőzettörmelékek: >0,25 és 0,25-0,125 mm; 
Mérés:
 - Porított minta: M.E.: XRD, MFGI: ICP-AES, ICP-MS; adatok
 - Nem porított minta: ELTE: SEM-EDX, szemcseméret-eloszlás

Lelőhely Mintaszám Porított Nem porított
Gánt, Bagoly-hegy 171 ICP-AES, ICP-MS, XRD
Gánt, Bagoly-hegy 172 ICP-AES, ICP-MS, XRD szemcseeloszlás, SEM-EDX

Bakonyoszlop, XI. mélyszint 168 ICP-AES, ICP-MS, XRD szemcseeloszlás, SEM-EDX
Bakonyoszlop, XI. mélyszint 169 ICP-AES, ICP-MS, XRD

Nagyharsány 814 ICP-AES, ICP-MS, XRD szemcseeloszlás, SEM-EDX
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1. Porított bauxit minták ásványos összetétele 
(XRD, Miskolci Egyetem):
Gánt:
böhmit, goethit (oxidatív körülmények) 
172. minta: több Al (böhmit), Fe (hematit): 
jelentős kilúgzás
anatáz: fiatal bauxit
Bakonyoszlop:
Sok vasásvány (goethit, hematit, pirit, 
markazit)
gibbsit (168. minta): oxidatívabb körülmény, 
böhmit (169. minta): reduktívabb körülmény.
kaolinit (169. minta): felszín alatti, 
reduktívabb környezetből.
Nagyharsány:
Jelentős Fe (böhmit, goethit), Ti ásvány
goethit, böhmit: oxidatív körülmények
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2. Nem porított minták 0,25-0,125 mm közötti frakciójának nehézásvány-
összetétele (SEM, ELTE):
Gánt: bázisos vulkáni kőzettörmelék: Cr-, Ti-, Fe-gazdag spinell.
Bakonyoszlop: klinopiroxén, xenotim, cirkon.
Nagyharsány: Fe-oxiddal átjárt Ti-dioxid szemcse, monacit, cirkon.

Bakonyoszlop: 
xenotim szemcse

Nagyharsány: Ti-dioxid szemcseGánt: króm-, titán- és vasgazdag spinell 
kőzettörmelékben
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3. Főelemek (ICP-AES, 
MFGI):
Ún. mediterrán bauxitokkal 
egyező.
Fe-Si-Al: ferrites-bauxit, 
bauxit.
Nagyharsány: bauxit 
mezőben, előrehaladott 
bauxitosodás (Al).
Bakonyoszlop: ferrites 
bauxit mezőben, sok Fe, 
eltérés a két minta 168., 169. 
bauxitosodás mértéke között.
Gánt: bauxit mezőben, 
eltérő a bauxitosodás mértéke 
a 171., 172. minta között.

Mintaszám Lelőhely SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3

168 Bakonyoszlop-XI. 0,81 2,13 43,20 28,50
169 Bakonyoszlop-XI. 6,38 2,22 41,80 17,80
171 Gánt 8,29 2,09 47,28 22,06
172 Gánt 14,38 2,02 47,89 13,46
814 Nagyharsány 7,82 3,06 57,40 9,67

Li-borate ICP-AES (m/m%)
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4. Nyomelemek:
Ga-Zr-Cr: forráskőzet eredete meghatározható: 
  - Gánt: ultrabázisos-bázisos kőzet (kőzettörmelék, Cr-gazdag spinell, 
Ti-, Fe-ásványokis ehhez kötődnek); 
  - Bakonyoszlop: bázisos (klinopiroxén, sok Fe-ásvány, 
át/felhalmozásból: xenotim, cirkon)
  - Nagyharsány: neutrális forráskőzet (monacit, cirkon)  
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5. Ritkaföldfémek:
2700 ppm (Bárdossy Gy.) a magyarországi bauxitokban
Gánt: 569 ppm, 667 ppm; csak kémiai vizsgálatokkor találtunk ritkaföldfémeket.
Bakonyoszlop: 552 ppm, 540 ppm; sok Y, Ce (SEM, xenotim).
Nagyharsány: 969 ppm; sok Y, Ce (SEM, monacit).
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Mintaszám Lelőhely La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Y Er Tm Yb Lu Összesen
168 Bakonyoszlop-XI. 119,8 221,7 23,9 76,5 13,2 2,5 11,7 1,9 11,1 2,4 50,8 6,7 1,1 7,6 1,3 552,0
169 Bakonyoszlop-XI. 118,2 198,1 25,9 83,2 14,9 2,7 12,6 2,0 11,3 2,5 51,8 7,0 1,1 7,6 1,2 540,1
171 Gánt 106,2 186,5 24,7 89,1 19,1 3,6 17,0 2,8 16,0 3,4 79,7 9,2 1,5 9,0 1,5 569,2
172 Gánt 121,5 223,3 29,4 113,5 23,6 4,4 19,9 2,9 16,2 3,5 88,8 9,0 1,5 8,2 1,4 667,2
814 Nagyharsány 203 288 36,5 136 26,4 5,25 24,6 4,38 27,1 5,91 171 17,7 2,9 17,9 2,9 969,5



8. Összefoglalás
Vizsgálatok: ásványtani (XRD, SEM-EDS), valamint kémiai összetétel 

(ICP-MS, ICP-AES).
A ritkaföldfémek mennyisége az ún. mediterrán provincia ritkaföldfém-

tartalmával egybeesik, 540 ppm (Gánt) és 969 ppm (Nagyharsány) között 
változik. 

A nehézásványokban kimutathatók a könnyű- és nehéz ritkaföldfémek is. 
Korábbi irodalmi munkákkal összevetve nem tapasztaltunk kiemelkedő 

mértékű (2700 ppm) dúsulást.
A dolgozat hozzájárult a kritikus elemek kutatásához kapcsolódó 

anyagvizsgálatokhoz.
A vizsgált magyarországi bauxitok jelentős ritkaföldfém-tartalommal 

rendelkeznek, így ezen kritikus elemek kinyerésére irányuló technológiák 
gazdaságilag és környezetvédelmi szempontok alapján megfontolásra 
javasoltak.
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Köszönöm a figyelmet!
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Bírálói kérdések:
„Bauxitok dezaggregálása nem történhet vízzel”:

  - Valóban, ellenben a munka célja minden savas/lúgos 
kezeléstől mentes mintaelőkészítés volt, ezért alkalmaztuk 
kizárólag a desztillált vizes és fizikai (morzsolásos) 
szétáztatási technikát.
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7. Eredmények
1. Szemcseméret-eloszlás (ELTE):
Gánt (172. minta), Nagyharsány: sósavas kezelés hatására szétesett 
szemcsék (1mm, 0,1-1 µm és 10-100 µm): esetleg karbonátos kötőanyag?

Gánt, 172. minta, savas kezelés előtt 

Gánt, 172. minta, savas kezelés után 

Nagyharsány, 814. minta, savas kezelés előtt 

Nagyharsány, 814. minta, savas kezelés után
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