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I. A gyár létrehozásának történeti áttekintése 

II. A gyár elnevezésének és tulajdonosi szerkezetének alakulása

III. A gyár stratégiája a különböző időszakokban 

IV. Termékek, amelyek gyártása időközben megszűnt, illetve a gyártása eladásra került

V. Olvasztva öntött tűzállóanyagok gyártása

 - a termék gyártásának történeti áttekintése

 - a termék gyártásának magyarországi áttekintése

VI. 2015-2020 közötti időszak fejlesztési iránya
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• Az 1929-1933. évi világgazdasági válság egész Európát megrengette, számtalan cég tönkrement, hatal-
mas méreteket öltött a munkanélküliség.

• 1931-ben, a Bernburgi „Chemische Fabrik Bernburg dr. H. Wagner und Co.” gyár is beszüntette a 

termelését.

- 1927-ben Magyarországon a gánti bauxitbánya, termelése már 300.000 tonnát is meghaladta,

-  1929-től a Németországba szállított bauxit mennyisége évről-évre csökkent, és óriási eladatlan  
 készletek halmozódtak fel. 

• 1932. február 4-én az Alumíniumérc Bánya-és Ipar Rt. vezetése a dönt a Bernburgi gyár berendezé-

seinek megvásárlásáról. A vásárlás előkészítét Dr. Hiller József, majd Kutas Andor mérnök végezte.  

A berendezéseket 18000 márkáért megvásárolták és elengedték a bauxit szállításokból származó 

adósságot azzal a feltétellel, hogy ezért a magyar szakembereket megtanítják a timföld gyártására. 

MOTIM

I. A gyár létrehozásának történeti áttekintése
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• 1933. júniusában megkezdték a bernburgi üzem leszerelését és a timföldgyár telepítésére alkalmas terü-

let felkutatását Több lehetséges helyszín megtekintése után esett a választás a Magyaróvári helyszínre. 

A Magyaróvári ipartelepek területén iparvágány, víz elektromos kábelhálózat, jó állapotú épületek és kedvező áru területek 

voltak. A magyaróvári ipartelepen az első világháború idején lőporgyár, nitrocellulóz, nitroglicerin, salétromsavgyár épült és 

működött, a létesítményeket a trianoni békeszerződés értelmében 1921 február 12-ig polgári célokra kellett hasznosítani.

I. A gyár létrehozásának történeti áttekintése
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• 1933. októberében megkezdődött a berendezések kirakása a magyaróvári ipar-
telepen és a salétromsavgyár épületében a berendezések összeszerelése. Az Alu-
míniumérc Bánya-és Ipar Rt. Bartha Lajos vegyészmérnököt küldte ki a gyártás 
megindítására és időszakosan Kutas Andor is részt vett a próbaüzemben.

• 1934. június 18-án megkezdődött a timföldhidrát gyártó üzem próbaüzeme. 

• 1934. augusztusában szűrték le az első timföldhirátot, ebben az évben a termelés 
676 tonna timföld volt. A timföldhidrátot Budapesten az egyik kerámiai gyárban 
samott-tokokban 40-50 kg-os tételekben égették ki, azaz „kalcinálták” és innen 
szállították a Weiss Manfréd Rt. csepeli alumíniumkohójába.

• 1935-ben helyezték üzembe az első kalcináló kemencét.

MOTIM

I. A gyár létrehozásának történeti áttekintése
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Ez a kis gyár volt a magyarországi timföldgyártás bölcsője. A timföldüzem 2002-ben történő 

leállításáig 8 millió tonna timföldet termelt. 

 Alapítóként Dr. Hiller Józsefet, Kutas Andort és Bartha Lajost tiszteljük.

I. A gyár létrehozásának történeti áttekintése
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• A termelés 1934-ben átmenetileg Viktória Vegyészeti Rt. név alatt folyt, majd Bauxit 
Ipar Rt. néven önálló részvénytársaság alakult.

• 1948. február 6-án megtörtént az államosítás a Bauxit Ipar Rt-t a létrehozott „Állami 
Bauxit-Alumínium Rt.-hez (Albart-hoz) kapcsolták.

• 1949-ben az Állami Bauxit-Alumínium Rt. megszűnt.

• 1949. január 14-én „Magyaróvári Timföld-gyár Nemzeti Vállalat” név alatt önálló 
lett.

• 1951. január 1-vel a Műkorundgyár Nemzeti Vállalatot a Magyaróvári Timföld-gyár 
Nemzeti Vállalathoz csatolták, ezzel kialakult az új név „Magyaróvári Timföld-és 
Műkorundgyár Nemzeti Vállalat”. 
(Megjegyzés: 1948-ban döntés született az Országos Tervhivatal részéről egy 
műkorundgyár építésére. Kísérleti üzem Dorogon, végleges beruházás Magyaróváron 
a Timföldgyár mellett.)

MOTIM

II. A gyár elnevezésének és tulajdonosi szerkezetének alakulása (1934-2014)
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• 1952. október 1-én a szovjet-magyar kormány között létrejött megállapodás alapján a Magyar-Szovjet Bauxit 
Alumínium Rt. veszi át az üzemet. (MASZOBAL) 

• 1954. november 1-től a szovjet-magyar vegyesvállalatokat ismét a magyar állam kizárólagos tulajdonába adták, 
így a Magyaróvári Timföld-és Műkorundgyár is magyar állami tulajdonba került.

• 1963-ban a Magyaróvári Timföld és Műkorundgyár tagja lesz a Hungalu Trösztnek.

• 1991-ben a társaság Kft-vé alakul Magyaróvári Timföld és Műkorund Kft. 

• 1995-ben a Kft-t privatizálják 100%-os magyar tulajdonba kerül.

• 1996-ben a Kft. részvénytársasággá alakul. 

• Jelenleg Magyaróvári Timföld-és Műkorund ZRt-ként működik. 
A MOTIM a 80 évéből 47 évet állami tulajdonként, 33 évet magántulajdonként működött.

MOTIM

II. A gyár elnevezésének és tulajdonosi szerkezetének alakulása (1934-2014)
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MOTIM Co. Ltd.

MOTIM Kádkő Kft. MOTIM
Műkorund Kft. Acélkar Ltd. MAVIKA Kft.

• AZS típusú olvadékból 
  öntött tűzálló idomok

• korund típusú olvadékból 
  öntött tűzálló idomok

• tűzálló habarcsok

• karbantartási tevékenységek
(electrical, mechanical, etc.)

• fehér korund
• spinell
• mullit
• zirconmullit

II. A gyár elnevezésének és tulajdonosi szerkezetének alakulása (1934-2014)
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III. A gyár stratégiájának alakulása különböző időszakokban

A gyár stratégiáját befolyásoló tényezők:

- az állami tulajdonból adódó ráhatások 
- az adott időszak politikai és gazdasági körülményei 
- a mindenkori vezetés és a műszaki gárda tudása és motiváltsága

A legfontosabb meghatározó körülmények:

- a tervutasításos rendszer 
- KGST és kétoldalú államközi szerződések teljesítése 
- import kiváltó, export növelő érdekeltségi rendszerek 
- import korlátok (deviza hiány, cocom lista, stb.) 
- licenc, ill know-how vásárlási nehézségek.
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A termékszerkezet jellegzetességei:

• az un. kiegészítő termékek gyártása azon elv alapján, hogy a timföldgyártásban keletkező  
a technológiai kényszerből kivételre kerülő anyagok feldolgozásra kerüljenek 
 (vanádium sóból – lemezes V2O5);  
 szódasóból – műkriolit

• normál un. kohászati célú timföldgyártásból minél nagyobb részarányban az un. nem kohászati 
timföldek gyártására kerüljön sor 
 (korund célú timföld – műkorund, 
 kádkő célú timföld – kádkövek)

• a nem kohászati timföldek teljes egészében un. magasabb hozzáadott értékű termékekké legyenek 
feldolgozva és értékesítve, elsősorban Al2O3 bázisú termékek

• a nemeskorund, mullit, alumíniumoxid-magnéziumoxid spinel, cirkonmullit, ill. az olvasztott tűz-
állóanyagok gyártásában a MOTIM Kelet-közép Európa vezető gyártója legyen

• a timföldgyártás leállítása esetén is az Al2O3 bázisú termékek további gyártása és fejlesztése 
biztosítsa a MOTIM további versenyképes működését 

MOTIM

III. A gyár stratégiájának alakulása különböző időszakokban
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• lemezes V2O5 (1951-1993) – leállításra került.

• alumíniumszulfát, nátriumaluminát, monoalumíniumfoszfát 
(gyártó üzem eladásra került 2002-ben)

• műkriolit (1962-1967) áthelyezve a Tiszamenti Vegyiművekhez.

• kerámiaszál gyártás (Kerlane-MOTIM Vegyesvállalat – megszűnt)

• tűzálló döngölőmasszák (gyártás megszűnt) 

IV. A gyártásból kikerült termékek
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V. Az elektromosan olvasztott termékek eredete és fejlődése

Az üveggyártás fejlődése – szükségessé tette olyan anyag gyártását, amely ellenáll a gyors korróziónak és jelen-
tősen csökkenti az üveghibákat. Ez az anyag az olvadékból öntött tűzálló anyag, azaz a kádkő. 

• 1890 és 1902-ből származna az első szabadalmak az olvadékból öntött kövekről. 

• 1925-ben vált ismertté az első ilyen jellegű anyag a „Siamensit”. Fő alkotói Al2O3, 
Cr2O3, MgO.

• 1926-ban született az amerikai szabadalom – P.S. Fulchertől –, amely alapja lett 
a mai olvadékból öntött termékek gyártásának.

• 1925-ben megalapította a Corning Glass Work és a Hartford Empire cég a 
Corhart Refractories céget és elkezdték gyártani a Corhart Standard néven a 
kádkövet. 70% Al2O3-at és 20% SiO2-t tartalmazott. Nyersanyagként természetes 
bauxitot használtak, ezért a termék vas és titánoxid tartalma magas volt. (kb. 8%)

• 1929-ben alapították Franciaországban az Electro-Refractaire-t és a Corhart gyártási 
szabadalma alapján elkezdték gyártani Európában a Corhardt Standard minőséget. 

Ekkoriban – a tapasztalatok alapján – megerősödött az a feltételezés, hogy a ZrO2 növeli a 
tűzálló anyagok kémiai hatásokkal és az üveg dinamikus hatásaival szembeni ellenállást. Ezért 
15-20% ZrO2 tartalommal is gyártottak kádkövet, ezeket úgy lehet tekinteni, mint a korund-
cirkonoxid kövek előfutárait. 

A mintegy 32% ZrO2 hozzáadásával érkeztek el a korund-cirkonoxid kőhöz. 
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• 1942-ben először Amerikában állítottak elő korund-cirkonoxid követ Corhart-Zac néven a 
Corhart Refractories cégnél.

• 1948-ban Franciaországban is piacra került ez a termék Corhart licenc alapján, melyet az 
Elektro-Refractaire gyártott. Ez az anyag már jobb volt a korund-mullit kőnél. A korund-mul-
lit és a korund-cirkonoxid kövek mellett kifejlesztették a tiszta timföld köveket.

• 1933-34-ből származnak az első szabadalmak. 

• 1939-ben jelennek meg először amerikai piacon Harbison Carborundum cég termékei 
(Monofrax H és Monofrax L). A következő évben kifejlesztették a Monofrax M és a Monofrax 
K típust, az ipari mértékű gyártás a 40-es évek végén kezdődött el.

• 1960-ban kezdte meg Carborundum licenc alapján ezeknek a termékeknek a gyártását az 
Electro-Refractair ( Jargal M és Jargal H néven).

• 1948-ban Németországban a korund-mullit kövek minőségét 5% ZrO2 hozzáadásával tovább javították s 
a terméket Magmalox néven kezdték el gyártani.

• 1950-ben kezdte meg a Corhart 104 bázikus termék gyártását magnezit-króm keverék olvasztásával a 
Corhart Refractories. Ezt a terméket Európában 1957-ben kezdte gyártani az Elektro-Refractaire. Ők  
fejleszték tovább a ZAC minőséget. 1960-ban az ER 1681-t, 1965-ben pedig az ER-1711-et hozták a pi-
acra. 

V. Az elektromosan olvasztott termékek eredete és fejlődése
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Összegzés: 
Amerikai cégek nevéhez fűződik az olvadékból öntött tűzállóanyagok kifejlesztése, de licenc átvételével az 
európai Electro-Refractaire cég gyorsan felzárkózott a gyártási technológia vonalán. Az elmúlt évtizedek 
azt mutatják, hogy az Electro-Refractaire cég a fejlesztésben is és mennyiségben, ill. választékban is a világ 
vezető gyártójává vált. Ennek oka: a Saint-Gobain csoport nagyon jelentős saját üvegiparral is rendelkezik. 
Ez egyrészt belső piac a kádkő gyártás számára, másrészt a kádkő minőség fejlesztésének ipari háttere.

Egyéb gyártók:  
A Szovjetunióban, már 1937 óta folyt kádkő gyártás ( Jereváni tűzállóanyag gyárban). A Moszkvai Üvegipari 
Kutató intézet szinte nyomon követi a francia kádkő gyártás fejlődését, de a minőségben és a technoló-
giában elmaradtak. A rendszerváltáskor még mindig csak a „Bakor” minőség gyártása folyik két helyen. 
Oroszországban Podolsk-ban. A kádkövek minősége nem éri el a vezető gyártók minőségét. 

Üzemek, cégek felsorolása: 
- Japán gyártók   
- RHI   pl. RHI, Refel (Olaszország) 
- Kínai gyártók  
- Monofrax (USA)

V. Az elektromosan olvasztott termékek eredete és fejlődése
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• 1950  Dorogon Vissy László, Riedler és Harrach Walter kísérleti gyártásokat kezdenek  
 (kanalas meregetés)

• 1954 Sajószentpéteren megindul a „Korvisit” gyártása 
 (elnevezése Korund – Kor,  Vissy – visi / Korvisit)

• 1957 a MOTIM-ban megkezdődött a Korvisit (Kádkő) üzem építése

• 1958 a MOTIM-ban megindul a Korvisit gyártása

• 1965 a MOTIM-ban megindul a Zirkosit gyártás (nem oxidált)

• 1986 új AZS üzem építése és az AZS idomok oxidált formában történő gyártása

• 1999 a/b idomok gyártásának megkezdése

• 2008 döntés a kádkő gyártás teljes átfogó fejlesztéséről

• 2009-2014 az átfogó fejlesztés végrehajtása (technológiai és berendezések is ~ 4 millárd Ft)

VI. Olvadékból öntött tűzállóanyagok gyártásának hazai helyzete
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• A fejlesztés eredményeként a MOTIM Kádkő Kft. minőségben felzárkózott a vezető gyártók közé. (Sepr, Asahi, RHJ)

• A méreteket tekintve az üzem képes 2,4 m magas (K2) lunkermentes köveket is gyártani. ( … m magas a kő + felöntő)

• A fejlesztés természetesen folytatódik, kidolgozásra került a 2015-2020-as időszak programja.

- egyéb iparágakban történő felhasználási lehetőségek vizsgálata

- vízhűtéses oxidáló rendszer kialakítása

- megmunkáló géppark további korszerűsítése, stb.
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Az AZS tűzálló idomok gyártástechnológiája

*Az AZS olvadékból öntött tűzálló idomok sematikus gyártástechnológiája.

Formalap gyártás

Formázás

Bemérés

Öntés
olvasztás, 
oxidáció

Bontás

Csiszolás

Hűtés

Montírozás csomagolás, raktározás,
kiszállítás

Végellenőrzés Csomagolási és szállítási paraméterek ellenőrzése

megrendelés

Számítógépes adagellenőrzés

vágás

Formák geometriai ellenőrzése

Lunker ellenőrzés Fizikai paraméterek vizsgálataMérlegelés

Rendelés számítógépes 
ellenőrzése

Kémiai összetétel és fizikai  
tulajdonságok ellenőrzése

Felhasználói ellenőrzés

tisztítás

Technológiai paraméterek 
ellenőrzése

Kémiai összetétel ellenőrzése

Az olvadékból öntött idomok gyártása szigorú 
technológiai előírás szerint történik:

• a nagytisztaságú alap- és segédanyagokból 
összeállított keverék ellenőrzése

• elektromos ívkemencében történő olvasztás

• öntés

• speciális körülmények között történő hűtés

• a formákat kibontása és a formázóanyagot 
eltávolítása 

• szükséges tisztítási és megmunkálási 
műveletek

• geometriai ellenőrzés

• idomokat montírozása

• az összeállított kemencék vagy 
kemencerészek  ellenőrzése

• műszaki átvétel

• a rendeltetési helynek és a szállítási módnak 
megfelelő csomagolás

• a termék megrendelőhöz történő szállítása

• az idomok beépítését montírozási fényképes 
és rajzos dokumentáció segíti
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AZS Al2O3

ZIRKOSIT S32 ZIRKOSIT M36 ZIRKOSIT Y41 KORVISIT AB

N ZIRKOSIT S32 N ZIRKOSIT M36 N ZIRKOSIT Y41 N KORVISIT AB N

EL ZIRKOSIT M36 EL ZIRKOSIT Y41 EL

KLB ZIRKOSIT M36 KLB ZIRKOSIT Y41 KLB

KLP 
ZIRKOSIT S32 KLP ZIRKOSIT M36 KLP ZIRKOSIT Y41 KLP KORVISIT AB KLP

KLS ZIRKOSIT S32 KLS ZIRKOSIT M36 KLS ZIRKOSIT Y41 KLS KORVISIT AB KLS

Típus

Anyag

Olvadékból öntött tűzálló idomok anyag- és gyártási típusai
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Alkalmazások
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Alkalmazások
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Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
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