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A bányaföldtani kutatás szerepe 
a bauxitbányászatban 

Biró Béla 

A bauxitbányáink feladata elsősorban a hazai timföldgyárak bauxittal való 
ellátása. Emellett kisebb mennyiségben gyengébb, hazai feldolgozásra jelenleg 
nem alkalmas bauxitot is termelnek exportra. 

A távlat i terveik készítésénél a feldolgozó ipar igényeit és lehetőségeit, az 
egyes bauxitbányák különböző ásványvagyonát, azok különböző minőségi pa
ramétereit, valamint a leművelés különböző feltételeit kell számításba venni. 
A távlati terv a legfontosabb kérdésekben (termelési szint, a beruházási igé
nyek, bányaösszetétel, ásvány vagy on-gazdálkodás, az aktív vízszintsüllyesztés 
és vízértékesítés) a hazai bauxitbányászat számára egységes koncepció kialakí
tásá t jelentette. A rendelkezésre álló bauxitvagyon minősége timföldgyárain
ka t a gyengébb minőség feldolgozására kényszerítette. 

A hazai bauxittermelés 3 millió tonna évente. Ezt a Bakonyi Bauxitbánya 
Vállalat és a Fejér megyei Bauxitbányák 2/3 — 1/3 arányban adják. 

A bauxi tkutatás t a Magyar Alumíniumipari Trösztön belül a Bauxitkutató 
Vállalat végzi. A zárójelentések alapján az ALUTERV készíti a különböző 
szintű terveket. 

A bányaföldtan számára az elsődleges adatokat a kutatófúrások szolgáltat
ják. 

A bányageológia a kutatófúrások alapján elvégzi a bányaműveléshez szük
séges átértékelést, majd a bánya nyitásától kezdődően a kimerülésig gyűjti és 
értékeli az előfordulásra vonatkozó földtani adatokat, biztosítva azokat a mű
velés különböző fázisaihoz. 

A legtöbb és legmegbízhatóbb adattal egy telep vagy lencse leművelése után 
rendelkezünk, melyek egyszeri értékelésével a bányászat minden fázisához meg
felelő, megbízható adatokat lehetne szolgáltatni. A megismerés azonban csak 
fokozatos lehet, időben egymásután; az ismeretanyag egyre magasabb színvo
nalú, egyre pontosabb kiértékelésre nyújt lehetőséget. 

A bauxitbányászat a feltárás és művelés különböző fázisaiban egyre részlete
sebb és pontosabb információkat kíván. 

A távlat i tervek átfogóbb, általánosabb adatokra támaszkodnak, mint a 
középszintű tervek. Az éves szakmai terv már részletes földtani adatok közlését 
kívánja meg. Az év során pedig a feltárások és művelés előrehaladásával pár
huzamosan egy-egy lencsére, esetleg csak egy munkahely problémáira kell, 
ál talában sürgősen, adatokat szolgáltatni a bányageológusnak. 

A bányabeli megfigyelések és fúrások alapján olyan információkat kell adni, 
hogy a lehető leggazdaságosabban, a legkevesebb meddővágat hajtásával 
lehessen a műrevaló bauxitvagyont a legkisebb termelési veszteséggel kiter
melni. 
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A hazai bauxitelőfordulások szeszélyes térbeli megjelenésűek. A karbonátos 
kőzetek karsztos, tektonikus mélyedéseiben található a bauxit. Felszíne egyen
letesebb, részben a bauxitképződést vagy áthalmozódást követő erózió folytán. 
A bauxittestet érintő vetők az érctest térbeli heyzetének további formagazda
gítását eredményezték. 

A Nyírád-Nagytárkány környéki lencsés bauxitelőfordulásoknál kisebb, a 
halimbai telepes előfordulásoknál nagyobb a nemipari bauxit részaránya a tel
jes érctesten belül. A bauxittest minősége nem változik egységes szabály sze
rint. Bizonyos törvényszerűségek vannak, de ezek nem általános érvényűek. 

A bauxitelőfordulások változatos térbeli és minőségi kifejlődése miatt a 
bányaföldtani kutatás fontos és nélkülözhetetlen feladat a bauxitbányászatban. 
A munkák egy része a feltárást megelőző értékelés és elemzés, más része a 
bányabeli földtani adatok, megfigyelések és kutatófúrások napi dokumentálá
sából, ezek szükség szerinti értékeléséből áll. 

A bányászat i fel tárást megelőző értékelő m u n k a 

A Bauxitkutató Vállalat által készített zárójelentések alapján az ALUTERV 
a különböző bauxitelőfordulásokra, vagy azok egy részére feltárási terveket 
készít. 

A bányavállalatok és bányaüzemek azt vizsgálják, hogy a főfeltáró vágat
rendszerből a bauxitlencse, vagy a részterület milyen módon, milyen műszaki 
és gazdasági feltételek mellett művelhető le. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy 
az ipari érctest alakjáról az abszolút szinthez viszonyítottan a legszemlélete
sebb és legmegbízhatóbb képet kapja az üzem. A bányageológus a kutatófúrá
sok alapján a többéves gyakorlat szerint általában 3 m-es mélységközökre 
vonatkozóan az Adria feletti magasságra számítottan térképet készít. Ennek 
alapján dönthető el, hogy a tervezett vágat helye és szintje megfelel-e a műve
lés támasztot ta követelményeknek. A 3 m-es mélységközökre szerkesztett tér
képek sokszor teljes egyértelműséggel mutatják meg a súlypontot; a többsze
letes művelés esetében a nyitószintek optimális megválasztását is lehetővé 
teszik. 

A fenti térképek elkészítésének módszerét a bauxittest térbeli helyzete és 
az ipari bauxit vastagsága alapján lehet megválasztani. Általában a bauxit 
fedő, illetve fekvő felszínére szerkesztett 1 m-es szintvonalas térkép alapján a 
megfelelő izohipszák metszéspontjai egyértelműen adják a különböző szintek 
területeit. E módszer előnyei mellett hátránya, hogy hosszadalmas és mecha
nikus jellegű. Az utóbbi időben a kutatófúrásokon keresztül teleptani szelvé
nyeket szerkesztünk, melyekre a választott szeleteket felvisszük. A szelvénye
ken a kiékelődési pontokat a térképre visszavetítve megkapjuk a kívánt szintes 
szeletek területeit. E módszer előnye, hogy a földtani értelmezési lehetőségen 
túl szemléltetőbb képet kapunk az érctestről. 

A bauxitlencsén vagy mezőrészen belüli feltáróvágatokat gyakran a kutató
fúrások összekötővonalába telepítik. A kutatófúrásoktól a bányageológus nagj 
pontosságot vár el. A hasznosítható nyersanyag ott legyen, ahol a fúrás jelzi 
olyan mélységközben, vastagságban és minőségben legyen található a bányá
ban is, mint azt a kutatófúrás jelzi. Még más fontos információkat is kell a 
fúrásoknak szolgáltatnia, mint pl. a mellékkőzetek földtani, kőzettani és fizi
kai tulajdonságai, a hidrogeológiai viszonyok tisztázása. 
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Bányabel i kutatás 

A feltáró aknák mélyítésének megkezdésétől a főfeltáró vágatok hajtásával 
párhuzamosan kezdődik meg a bányaföldtani szolgálat adatgyűjtő munkája. 
(Földtani szelvények készítése, a tektonikai és hidrogeológiai viszonyok érté
kelése.) 

Az egyes bauxitlencsék és mezők elérésekor az ipari érctest térbeli helyzeté
nek és minőségének megismerése a fő feladat. A feltáróvágatokból naponta 
átlagosan 6 m-enként munkahelyi résmintákat veszünk, melyeket S i 0 2 tar
talomra, heti egy alkalommal A1 2 0 3 és S i 0 2 tartalomra elemeztetünk. 

A vágatok előrehaladásával párhuzamosan 5 méterenként talp és főtefúrá-
sokat mélyítünk, melyeket A1 2 0 3 és S i0 2 tartalomra neutronaktiválásos mód
szerrel elemeztetünk. Ezeket a megfelelő fúrási naplóban és térképeken doku
mentáljuk. A bányabeli fúrások jelentős részét a közvetlen munkahelyi problé
mák tisztázására végzett elő és oldalfúrások képezik, ami sokszor napi értékelő 
munkát kíván meg. A bányabeli fúrások mennyisége 50—70 t/fm. 

A néhány évvel korábban alkalmazott felülről lefelé történő 3 m-es szintes 
szeletosztás és a viszonylag lassú fejtés bizonyos időt engedett a kapot t adatok 
értékelésére. Ez néhány hónaptól esetleg 1 — 2 év is lehetett, a fejtett terület 
nagyságának függvényében. 

A jelenlegi szintomlasztásos fejtésmód, a fejtési sebesség növekedése a kuta
tási adatok gyors értékelését kívánja meg. (A bauxitbányászatban a produktív 
teljesítmények 4 év a la t t megduplázódtak.) 

A bauxitelőfordulásoknál vagy azok egyrészénél az ipari bauxit 4—9 m 
vastag, amit egyszeletben omlasztással fejtünk le. 

Ebben az esetben a feltáró elő váj ások és fejtési kamrák a dolomit felszínét 
vagy az ipari bauxit talpszintjét kell, hogy kövessék, vagy annak közelében 
kell maradjanak. A feltárószint talpának dőlése a rakodógépek adta műszaki 
lehetőségek határain belül erősen változnak. H a a nyitószint fölött az érc 
átlagos vastagsága nem haladja meg a 6 m-t, úgy egy fogásban kerül leomlasz
tásra. A 9 m-t meghaladó ipari bauxitvastagságot két vagy több szeletben 
fejtjük. 

A bauxitvagyon maximális kitermelése érdekében az ipari órctest vastag
ságának és szintbeli változásainak ismerete igen fontos. Az egyszeletben fejtett 
területekről a feltárás után, a többszeletes fejtéseknél a második, illetve a 
következő szelet feltárása előtt a fekvő felszínéről 1 m-es szintvonalas térképet 
készítünk. Ennek alapján az egyszeletes fejtésnél a fejtési vágatok talpszintje, 
a többszeletes művelésnél pedig a feltárás is tervezhető. Amennyiben a dolomit 
felszínén közvetlenül nagyobb, néhány méter vastag nemipari bauxit található, 
úgy a szintvonalas térképet az ipari bauxit talpszintjére szerkesztjük meg. 

A feltárás során, ha egy elővájás a feltételezett határok, vagy produktívnak 
jelzett fúrás előtt kiékelődik, a bányabeli megfigyelések és fúrások mellett a 
kutatófúrások által jelzett adatokra is támaszkodik a bányageológus. Fontos 
ezek megbízhatósága. Előfordul, hogy a kutatófúrás külszíni összrendezőit a 
bányában elérve a megfelelő szinten, nem a jelzett bauxitot vagy kőzetet talál
juk. (Ez nem túlságosan gyakori eset.) 

Az eltérés tényén a bányageológus változtatni nem tud, de vizsgálhatja az 
eltérés tényezőit, keresheti azokat az okokat, melyek az eltérést előidézték. Az 
eltérések részben fúrástechnikai, földtani értékelési, kisebb részben pedig geodé
ziai hibákból adódnak. 
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A viszonylag vékony 3 — 4 m-es ipari bauxitvastagságnál a kutatófúrás által 
megadott 1 — 2 m szintbeli eltérés is jelentős többletköltséget okoz. A helytelen 
telepvastagság megadása is több problémát jelent. Szélsőséges esetben a Nagy-
tárkány IV. lencsében egy fúrás helyén 9,1 m ipari bauxit helyett csak 3,0 m 
volt. De pozitív értelemben is volt jelentős eltérés, pl. az Izamajor VI. lencsé
ben, ahol 4,4 m helyett 12 m ipari bauxitot műveltünk le. 

A kutatófúrások ilyen, talán túlságosan a negatívumokat hangsúlyozó érté
kelése nem jelenti a bauxitkutatás megbízhatatlanságát, de ösztönzőleg kell 
hatnia a további kuta tás pontosításához. 

Egy-egy terület komplex földtani értékelése komoly elméleti és gyakorlati 
ismeretet kíván meg. A területen mélyült összes külszíni és bányabeli fúrás 
100%-os megbízhatósága esetén is adódhatnak és adódnak olyan részletek, 
melyek csak nehezen értelmezhetők megbízhatóan. 

A bauxitbányászatban a bányaföldtani szolgálatra több megoldásra váró 
feladat hárul. 

1. A bauxittest térbeli helyzetének pontosabb tisztázása érdekében a megkez
det t geofizikai méréseket tovább kell folytatni, főleg a dolomit felszínének 
mérésével. 

2. Kutatás i feladatként kell kitűzni a bauxit munkahelyi résmintáinak gyors, 
lehetőleg munkahelyen történő elemzését. 

3. A fúrások technikai színvonalának lépést kell tar tania a termelés gépesítésé
nek fejlődési ütemével, hogy a gyors kiértékelésre lehetőség nyíljon. 

4. A közeljövőben művelésre kerülő némely lencsénél a bauxit fölött közvetle
nül települt kavics kőzetszilárdítását kell vizsgálni a külszínről vagy a bányá
ból mélyített fúrásokon keresztül, a termelési veszteségek csökkentése céljá
ból. 

5. A nyirádi területen vizsgálni kell az aktív vízszintsüllyesztés meggyorsításá
nak módozatait az eddigi fúrtaknás vízkiemelés mellett más, esetleg helyi 
depresszió kialakításának lehetőségével. 

The role o f mining-geological explorat ions i n the Hungar ian bauxi te 
min ing indus t ry 

B. Bíró 

The long-term plan has enabled the bauxite industry to develop a uniform concept 
embracing all the essential problems. 

Because of the irregular spatial and qualitative development of karstic bauxites 
mining-geological explorations cannot be dispensed with in bauxite mining. 

A part of the geological works consists of evaluations and analyses to be made prior 
to first working operations, the other, more substantial, part consists of daily documenting 
and, if necessary, evaluating the underground geological observation and exploratory 
drilling results. 

Prior to first working operations, „slice maps" have to be compiled for the individual 
mining units by relying on the results of surface exploratory drilling performed by the 
Bauxite Exploration Enterprise. On the basis of maps plotted for single slices for levels 
of 3 m spacing in the vertical sense, a clear portrayal of the ore body is obtained that 
will enable miners to achieve an optimum in developing a bauxite deposit, a bauxite 
lense or a part of these. Some of the drift tunnels are placed in lines connecting surface 
exploratory boreholes. For this reason the mining unit expects these drillings to be made 
with high accuracy. 
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Underground explorations begin with the start of sinking shafts developing the single 
bauxite deposits, parallel with driving main drift tunnels. Once the individual produc
tive areas, lenses are reached, the main task is to get acquainted with the spatial position 
and quality of the commercial ore body concerned. 

The relatively low rate of extraction in 3 m level slices used earlier allowed one to 
have a length of time varying from a few months to 1 — 2 years for evaluating the results, 
a variation depending on the size of the area involved. The ore caving method now in 
use and the increase of the rate of advance of faces require geologists to evaluate the 
results of explorations as fast as possible. 

Canal samples of 6 m spacing are taken on the faces, to be had then anylyzed for 
A1 2 0 3 and S i0 2 . Parallel with the progress of faces boreholes are drilled at 5 m spacing 
into the bottom and the roof in order to reach the hanging- and the footwall of the 
bauxite. The samples recovered from these are made then analyzed for A1 2 0 3 and S i 0 2 

by the neutron activation method. The results are entered in corresponding logs and 
maps. A considerable part of underground boreholes are drilled for the pecial purpose 
of settling daily problems met with directly on the face. To this end heading and side
ward holes are drilled underground. The volume of underground drilling varies from 
50 to 70 tons per metre. 

In order to be able to achieve the maximum in extracting the commercial bauxite 
reserves contour line maps of the footwall surface with 1 m spacing of contour lines are 
plotted. Such maps are to be made, for areas mined in single slices not exceeding 9 m 
in tickness, after the first working operations are performed; in case of multiple-slice 
extraction they are to be plotted before the first workings for developing the second or 
third slices are undertaken. Accordingly, the bottom floor of drift tunnels and exploi
tation galleries can be designed so as to be within the limits of technological perfor
mance offered by the loaders. To avoid larger bottom losses, the bottom levels of the 
galleries are to be driven at the base of the industrial bauxite or on the surface of the 
dolomite. 

Underground explorations and the informations thus obtainable must provide gua
rantees for the most economical extraction of the commercial and workable bauxite 
reserves by having the smallest possible volume of waste workings. It is obvious from 
the above discussion that, if fulfilling its task completely, mining geology can make a 
considerable contribution to the success of the industry. 
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