
BÁRÓK DÁNIEL BALSZERENCSÉJE 
- adalékok a szódagyártás történetéhez -

A technika történetében kis nemzetek feltalálóira ritkán mosolygott a sze-
rencse. Ez valójában nem meglepő, mert a szervezett keretek hiánya és a 
műszaki-anyagi alapok szűkös volta sem a műszaki gondolkodást, sem az 
elképzelések gyakorlati kivitelezését nem ösztönözte. Lángésznek kellett len-
nie annak, aki a kedvezőtlen feltételeket lebírva, érvényesíteni tudta kiemelke-
dő képességeit. Gyakran az ígéretes tehetségek is csupán az ötletekkel vagy 
a gondolatok papírra vetésével maradtak. 

Ez a feltalálói sors jutott osztályrészül a háromszéki származású Bárók 
Dániel bányamérnöknek is, aki vegytantudását hasznosítva, ipari méretű szó-
dagyártást kívánt megvalósítani. Akkor látott hozzá a kérdés megoldásához, 
amikor az a fejlett Európa tudósait is foglalkoztatta, mert a haziiparszerű 
hamuzsírfőzés már nem fedezte az üvegipar és szappangyártás, a textilne-
műk mosása és a salétromfőzés egyre növekvő szükségleteit. Az ipari forra-
dalom igényei jócskán túlnőttek a Spanyolország által exportált "égetett 
szóda" mennyiségeken. Ezt a barilla  szódanak  is nevezett, tengeri növenyek 
elégetésével nyert, mintegy 10-30% nátrium-karbonátot tartalmazó anyagot 
Skóciában is gyártották, ahol kelp  néven forgalmazták. 

A mesterseges szódagyártás elméleti szempontból azután vált lehetséges-
sé, miután Joseph Black, az edinburghi egyetem professzora  megállapította 
az alkáliák összetételét, Henri Duhamel du Monceau pedig tisztázta a nátrium 
és a kálium közötti különbséget. Egyben az is világossá vált, miben különbözik 
a hamuzsír a szódától (a fahamu es a szárazföldi  növények hamuja általában 
kálium-karbonátot tartalmaz, míg a tulajdonképpeni szóda a nátrium-karbo-
nát). 

1780 körül a Szigetországban egymást követték a szódagyártást célzó elképze-
lések; sok munkája lehetett az angol szabadalmi irodának! Black nyomán, a vele 
együttműködő John Roebuck, valamint James Keir a kősó átalakrtásaval próbálkoz-
tak; 1779 és 1783 között jónevű kutatók serege, közöttük Richárd Shannon, Bryan 
Higgins, John Collison es James Gerard váltott ki szódagyártási szabadalmat. 
Munkájukat az angol parlament is támogatta azáltal, hogy 1781-ben törvénybe 
foglalta az alkáliakészítés céljára felvásárolt  só vámjának csökkentését. 

1775-ben a Francia Tudományos Akadémia tetemes összegű pályázati díjat írt ki 
a konyhasóból kiinduló szódagyartás módszerének kidolgozására. Ez volt a tudo-
mányok történetében az első eset, amikor egy állami szerv társadalmi érdekű 
műszaki-tudományos célfeladat megoldását szorgalmazta és pártfogolta.  A 12000 
Iivre értékű pályadíj kilátása rendkívüli módon ösztönözte a kor tudósait. Többen is jó 
irányban haladtak: Malherbe, Guyton de Morveau és de Ia Métherie egyaránt a kősóból 
nyert nátrium-szulfát  továbbalakitásával próbálkoztak. A fő akadályt többnyire nem a 
kívánt termék leboratóriumi előállítása jelentette, hanem a kedvező nagyüzemi eljárás 
megtalálása. 

A kérdés rendkívül égető mivoltának dacára, bizonyára kevesen figyeltek fel a 
Selmecbányái Bányászati Akadémiát végzett Bárók Dánielre, aki kősóból kiinduló, új 
szódagyártási eljárást javasolt, és ezzel kapcsolatos szabadalmi kérelmét 1789-ben 
a Bécsi Udvarhoz is felterjesztette.  Óvatos ember lévén, találmányának ismertetését 
a szabadalom elismeréséhez, és a díjak kifizetéséhez kötötte. Bárók Dániel azzal 
szolgált rá a címben neki tulajdonított "balszerencsés" minősítésre, hogy bár találmá-
nyát Bécsben szakemberek előtt is bemutatta, jogait nem ismerték el, így eredményei 
ismeretlenek maradtak. Nevét, amelyet még a magyar kémiatörténet sem jegyez, 
Iegfennebb csak az elkallódott tehetségek számbavételekor szoktuk megemlíteni. 

A dicsőség a francia Nicolas Leblanc-nak (1742-1806) jutott osztályrészül, aki -
Bárók Dánielhez hasonlóan - 1789-ben, azaz éppen a francia forradalom 



évében közölte találmányát. (Ő sem mondható Fortuna kedveltjének, mert akkorra a 
pályadíjat már senki sem fizette ki...) Érdekességként megemlítjük, hogy felkészültsé-
gét tekintve orvos volt, pontosabban Oriéans-i Fülöp herceg házioivosa. Ezért 
kísérletezői munkájában vegyészek segítségét vette igénybe: Michel Dizével, a 
sévres-i porcelángyár fiatal kémikusával dolgozott együtt, és a híres Darcet pro-
fesszor támogatásat is élvezte. Közösen hozták létre azt a nagy hatékonyságú, az 
1900-as évig folyamatosan alkalmazott szódagyártást, amelyet Leblanc-eljárás  né-
ven ismerünk. 

Akárcsak Bárók Dániel meg nem valósult módszerénél, a Leblanc-eljárás kiinduló 
anyagai is a kősó és a kén; az utóbbit kénsav formájában alkalmazták. 

A gyártási folyamatot négy lépésben valósították meg: 
- a kősót kénsawal kezeltek, így nátrium-szulfátot (glaubersót) és sósavat nyertek: 
2 NaCI + H 2SO 4 — Na2SO4 + 2 HCI 
- a keletkezett nátrium -szulfátot faszénnel és mészkővel elegyítve tégelyekbe 

helyezték, és 950°C körüli hőmérsékletre izzították, ami által két egymást követő 
folyamat játszódott le: a szén a glaubersót nátrium-szulfiddá redukálta, és az a mészkő-
vel kristályszódává alakult át: 

Na2SO4 + 2 C — Na2S + 2 CO2 

Na2S + CaCO3 -> Na2COs + CaS 
A visszamaradó 'fekete hamu"-nak nevezett piszkos tömegből a szódát vízzel 

kioldották, majd az oldat bepárlásával a sót kikristályosították. A kálcium-szulfidot 
tartalmazó oldhatatlan maradékot az üzem környékén halmozták fel. A melléktermék-
ként felszabaduló sósavból a múlt század folyamán klórgázt állítottak elő, mangán-dio-
xiddal vagy levegővel történő oxidációval. így a Leblanc-eljárás a vegyipar új ágait is 
kifejlesztette: a sósav iránt az enyvfőzők érdeklődtek, míg a klórgázbél nyerhető 
hipokloritokat - Claude Louis Berthollet ötlete nyomán - az ún. "Javelle-i víz" formájában 
előbb a textiliák, majd a papír fehérítésére  használták. (E helyt meg kell említenünk egy 
magyar vegyész és botanikus nevét, a Kitaíbel Pálét (1757-1817), aki a pesti egyetem 
professzoraként  1795-ben feljegyezte, hogy fehér,  szilárd anyagot nyert a klórnak oltott 
mészbe való vezetésével. "Fehérítetlen len ezen mészsótól fehérebb lett, még ha nem 
is tökéletesen, s nagyon puha maradt". Lám, újból megmutatkozott a kis nemzetek 
eleve hátrányos he'yzete a tudományban; a megfigyelés, amelyből Berthollet hírnevet 
és vagyont kovácsolt magának, Kitaibel esetében csupán megsárgult kéziratlap ma-
radt. A 18. századvég Magvarországán ugyanis még nem léteztek textilgyárak, mint 
Angliában vagy Franciaországban.) 

A Leblanc-féle szódagyártás elterjedéséig az üveggyártás és a szappanfőzés szük-
ségleteit kizárólag a hamuzsírfőzők biztosították. A hazai szódagyártásról szóló első 
feljegyzés 1437-ből származik, és egy brassói hamuzsírfőző manufaktúrára  vonatkozik. 
Hasonló üzemek létesültek két évszázaddal később, miután 1619-ben Betttlen Gábor 
fejedelem az első erdélyi üveghutát Porumbákon létrehozta. 

A havaselvei Tírgovistén 1621 -ben létesült üveggyár; 1652-ben Róbert Bergrave anqol 
utazó beszámol egy skót mesterek által irányítót? Botosani megyei hamuzsírfőzőről, 
amelynek termékei a távoli Danzig (a mai Gdansk) városáig eljutottak. A Bihar megyei 
Száldobágyon 1722-ben kezdte meg működését egy igen jelentős üveghuta, az 1792-es 
erdélyi összeírás pedig már hat üveghutáról és két hamuzsírhutáról tesz említést. 

A megnövekedett szódaigény fellendítette a hamuzsírgyártást: a 19. század elején 
kisipari méretű üzemek egész sorát találjuk a Kárpátok keleti vonulatától (Görqényszen-
timre, 1803) Nagyszebenig és az. Aradhoz közel eső Solymos váráig. Közülük a 
legjelentősebbet Bánffy  Pál létesítette a szilágysági Magyarpatakon, 1815-ben. 

A magas kálium-karbonát tartalmú hamuzsírt a hamu kilúgozásával, bepárlá-
sával és azt követő hevítésével állították elő, ami nagyon sok fát fogyasztott, tekintve 
hogy a fának mindössze 1 %-a alakul át hamuvá. 

Az Európában 1825-től kezdődően teret hódító Leblanc-eljárásnak egyelőre csak a 
híre jutott el tájainkra Debreczeni Márton révén, aki szódagyár építésére vonatkozó 
javaslatot tett a kincstárnak. A gyár azonban csak több évtizeddel később, 1868-ban 



épült fel Nagybocskón (ma Ukrajna területén); hazai nyersanyagokat - aknasugatagi 
konyhasót és borsabányai ként - hasznosított. 

Ekkorra már kiütköztek a - műszaki szempontból kétséget kizáróan haladast jelentő -
módszer hátrányai is: a nagy hőfogyasztás, illetve a melléktermékek nagy mennyisége és 
szennyező mivolta (a kalcium-szulfid fokozatos bomlása mérgező és elviselhetetlenül 
záptojásszagú kénhidrogént szabadított fel). Ezért új utak keresése vált szükségessé. 

A korszerű szódagyartás Emest Solvay (1838-1922) belga mérnök és iparos nevéhez 
fűződik; az általa kidolgozott technológia annyira időállónak bizonyult, hogy mind a mai 
napig alkalmazzák. 

Csak kevesen tudják, hogy az eljárás megvalósításában két Solvay dolgozott együtt: 
Emest és testvére, Alfréd.  A szénlepárlásból származó ammóniatartalmú oldatok vizsgá-
lata során felfedezték,  hogy a konyhasó vizes oldata, ammónia jelenlétében, képes a 
széndioxiddal vegyülni. Fejlett műszaki érzékről tanúskodik, hogy a felismerést követően 
maguk hozták Iétre az iparilag alkalmazható folyamat megvalósításához szükséges 
berendezéseket. Többek között arra is megoldást találtak, hogyan közlekedjék folyamato-
san az elnyelető toronyban gáz, folyadék és szilárd halmazállapotú kristály úgy, hogy a 
keletkező rátrium-hidrogén-karbonát-csapadék ne tömje el a berendezést. Ezzel talán a 
vegyipar egyik legösszetettebb és legnehezebb kérdését oldották meg. Másik jelentős 
fegyvertényük a kalcináló berendezés (égetőkemence) létrehozása és bevezetése volt. 

A Solvay-eljárás az első modem értelemben vett vegyipari módszerek közé tartozott: 
folyamatos kristályszóda gyártást biztosított, és körültekintő gazdaságossággal tervezték 
meg. Nyersanyagai: a kősó és mészkő olcsóak és könnyen hozzáférhetőek, az 1860-as 
években még drága ammóniát pedig a folyamatban visszanyerték, és többszörösen 
visszavezették, ami a szóda előállítási költségét jelentősen csökkentette. 

Az "ammóniákszóda" gyártási folyamatát vázlatosan három lépésben írhatjuk fel: 
- az alapvető vegyfolyamat a kősó vizes oldata és két gáz, az ammónia és a széndioxid 

között játszódik le: 
NaCI + CO2 + NH3 + H2O NaHCO3 + NH4CI 

szódabikarbóna 
(csapadék) 

- a nátrium-hidrogén-karbonátot egetőkemencébe vezetik, ahol hőbomlás révén kris-
tályszódává alakul: 

2 NaHCO3 -> Na2CO3 + CO2 + H2O 
- az ammónia visszanyerésére az ammónium-kloridot mésztejjel kezelik: 
2 NH4CI + Ca(OH)2 - 2 NH3 + CaCI2 + 2 H2O 
- a mésztejet az üzembe beépített mészégető szolgáltatja: 
CaCO3 -» CaO + CO2 (égetés) 
CaO + H2O » Ca(OH)2 (mészoltás) 
A felszabaduló széndioxidot elnyelető tornyokba vezetik, és az ammóniához hason-

lóan visszanyerik. Az egyetlen nem hasznosítható melléktermék a kalcium-klorid, amit 
el kell ugyan dobni, de távolról sem okoz annyi kellemetlenséget, mint a Leblanc-eljárás 
kalcium-szulfidja. 

A két Solvay műszaki alkotókészsége remek üzleti szellemmel is társult, amit a 
világhírűvé lett és napjainkig működő Solvay-cég megalapításával bizonyítottak. A 
belga cég alapításában, osztrák tőkebefektetéssel, 1893-ban nálunk is felépült az 
első szódagyár, Marosújváron. Állandóan bővülve és korszerűsödve mind a mai 
napig üzemel. A Solvay-cég később Tordán is leányvállalatot létesített (a mai 
Vegyipari Vállalat elődjét), amelynek fő terméke az elektrolitikus úton nyert maró-
szoda volt. 

Második szódagyárunk csak jóval később, a második világháború után épült fel, 
Govorán. 

Hints Miklós, Lőwy Dániel 


