
hető a  Bauxitkutató Vállalat újonnan létesített 
laboratórium ában.

Fontos feladatnak ta rtju k  a bauxitkatasz- 
teri m unka folytatását és időszerű módosítását 
azzal a célkitűzéssel, hogy rövidesen történjék 
meg az átfogó kiértékelés és annak eredm é
nyeként a hazai bauxitfajták  összehasonlító 
technológiai jellemzése és osztályozása.

Tovább kell végeznünk hidrogeológiai ku 
tatásainkat, m ert bauxitbányászatunk mind na
gyobb m értékben kényszerül a vízveszélyes

szintek és telepek művelésére, am i csakis meg
felelő bányászati vízvédelem m ellett lehetséges. 
A megfelelő vízvédelem kialakításához viszont 
kellő hidrogeológiai adatok szükségesek.

A hosszú éveken át tartó  m unka ellenére 
tehát még további fontos feladatok várnak a 
bauxitkutatásra, am elyek jelentős eredm énye
ket hozhatnak mind gyakorlati, mind .tudom á
nyos vonatkozásban. Rem éljük és várjuk, hogy 
a kedvező eredm ények a  m últhoz hasonlóan a 
jövőben is megnyilvánulnak.

A mátraberéiiyí kutatás eredményei
Irta: Kéri János

M átraverebély Nógrád megyében, Salgó
tarjántól Délre a H atvan—Salgótarjáni m űút 
és vasútvonal m ellett fekszik. A szóbanforgó 
kutatási terü let a községet is m agában foglal
va, a község körül elterülő kiszélesedett Zagy
va-völgy. Földrajzilag a Cserhát hegység és a 
M átra hegység találkozásánál van. Mint ku ta
tási terület a Nógrádi Szénbányászati Tröszt
höz tartozik.

A terü let áttekintő térképvázlatát az 1. sz. 
ábrán  m uta tjuk  be, melyen egyben a  földtani 
képződményeket is feltüntettük.

A kutatási terü let szomszédságában két 
akna m űködik: Tiribes akna Keletről és Ká- 
nyás akna Északról. Mindkét bánya a (miocén) 
helvét em eletébe sorolható I. sz. barnakőszén
telepet műveli.

A környék geomorfológiáját fiatal hegy-

1 k F7h Bü=. fTRv
lobra

1. alluvium , 2. andezit és riolittufa (törtön), 3. piroxénandezit telér (törtön), 4. kőzetlisztes agyagmárga ((slir) 
((helvét), 5. kutatási terület határa, 6. fe lté te leze tt vetők.
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s égszerkezeti mozgásokból eredő erős lepusz
tulás jellemzi. Ennek következtében a M átrát 
és Cserhátot egybekapcsoló tortonai vulkáni
tokon kívül a helvéti slír egy része is lepusz
tult. A jelenlegi térszín legmélyebb részét a 
Zagyva ártere foglalja el, a  nyugati perem en 
vulkánitokból álló gerincvonulatok kísérik vál
tozatosabb, részben suvadással keletkezett 
dombsor. A keleti határt jelölő Tiribes akna 
határvetőjének meghosszabbítása az északnyu
gati M átra meredekebb oldalán fut.

A község a kutatási terület közepén terül 
el, ami sem kutatás sem bányaművelés szem
pontjából nem szerencsés helyzet.

A mátraverebélyi kutatás jelentősége

A nógrádi barnakőszén területen  több 
m int száz éve folyik bányászkodás. A terület 
északról, keletről és nyugatról részben föld
tani, részben politikai határral van lezárva. 
Ilyen irányokban nagyüzemi bányászkodásra 
alkalmas reménybeli terü lettel m ár nem ren
delkezünk. A bányászat súlypontja a M átra 
északi perem ére és a Kisterenye—Nagybátony 
közti terü letre  — amit Kányás akna szém 
mezeje képvisel — helyeződik át, Kutatási 
szempontból annál feltűnőbb, hogy a szénterü
let déli-délnyugati része mégis a legism eret
lenebb. Nincs tisztázva, hogy a M átra a la tt és 
a Cserhát felé meddig terjed a  bányászkodásra 
alkalmas széntelep-összlet.

A kapitalista bányászat 1938—40-ben még 
nem folytatott a környéken bányászkodást, de 
elszórtan fúrásokkal m ár m egkutatta mintegy 
15—20 évvel a bányanyitás előtt a kányási és 
továbbmenve a m átraverebélyi területet, A 
felderítő fúrásokkal követték az üledékcsopor
tot a Zagyva völgyében egészen Pásztó vona
láig.

A felszabadulás után a bányák államosí
tásáig természetesen további kutatás nem tö r
tént. Az államosítástól 1965-ig a kutatásokat 
a megnövekedett széntermelés érdekében az 
elégtelenül m egkutatott 30 működő akna te 
rületére kellett koncentrálni. Szabad területek 
kutatását csak .1965. II. felében kezdhettük, 
ekkor indult meg a déli irnyú felderítés a 
'mátraverebélyi területen.

A m átraverebélyi felderítő kutatás jelen
tős eredm énye a műrevaló széntelep kim utatá
sán kívül az is, hogy bázisként szolgál a dél
nyugati-déli irányú kutatások kiterjesztéséhez, 
a produktív összlet lehatárolásához. Ahhoz a 
nagy átcsoportosítási tervhez, amely a déli 
koncentrációt célozza, a  m átraverebélyi felde
rítő kutatások pozitív adatokat nyújtanak.

Az eredményes felderítő kutatás alapján 
1967-ben megindul a terület előzetes és részle
tes kutatása, továbbmenve pedig M átra vere-

bélvtől Dél felé Pásztó vonaláig egy szelvény
ben m egindulhat a perspektivikus kutatás.

A z eddigi kutatások rövid ismertetése

A  m átraverebélyi területen az első fúrá
sokat 1918-ban fúrták. Ezekről a fúrásokról 
csak térképen m aradtak meg adatok. 1938'— 
40-ben kerü lt sor ismét kutatófúrásokra, amit 
a  Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. m élyíttetett.
A fúrásokat ütveműködő és lüktetve működő 
berendezésekkel végezték, teljes szelvényű fú
rásmóddal. A m intavétel iszapszitáról m éteren
ként történt, a telepeket tiszta víz öblítéssel, 
teljes szelvénnyel, balöblíléssel harántolták. A 
szénm intákat 5— 10 cm átlagm intának megfe
lelően laboratórium ban elemezték. A meddő 
anyagot pedig' dr. Vitális Sándor, dr. Meisel 
János dolgozta fel mikroszkopoisan kőzettani és 
rétegtani szempontból. Ilyen módszerrel 10 db 
fúrás m élyült m integy 8 km2 területen. Az új 
kutatások is igazolják, hogy ezek a fúrások 
teljes értékűnek vehetők, csupán fűtőértékük 
100—150 kalóriával magasabb értéket m utat a 
valóságnál, mivel a vízöblítéses teljes szelvényű 
fúrás az agyagosabb, gyengébb minőségű része
ket kimosta.

1965-ben elkészült tervek szerint 13 fú
rást m élyítettünk le a felderítő fázisnak megfe
lelően részben ott, ahol régi fúrás nem volt, 
részben pedig a  régi fúrások közelében ellenőr
zés céljából. A fúrásokat U—5 és ZIF—650 
típusú Rotary berendezésekkel végezte az Or
szágos Földtani Kutató Fúró Vállalat. Két 
fúrást végig magfúrással, a többit pedig sza
kaszos m agfúrással végezték. A barnaikőszén- 
telepeket m inden esetben magfúrással harán
tolták. A fúrások befejező átm érőjét úgy vá
lasztották .meg, hogy geofizikai vizsgálatok el
végzésére alkalmas legyen. 20—40 m vezércső 
letétele után megfelelő viszkozitású és fajsúlyú 
iszappal csövezés nélkül m élyítették végig a 
fúrólyukat, ez lehetővé te tte  a fúrás befejezése 
után a  geofizikai mérések egy időben történő 
elvégzését.

A fúrások nagyrészt a Zagyva árterében 
m élyültek és a 8—10 m  hordalék átharántolása 
után a  helvéti slírből indultak. Két fúrást mé
lyítettünk a terület nyugati részén húzódó an- 
dezitteléreiken tú l a tortonai tufaterületen. Ad
dig, amíg a slirből induló fúrások 300—500 m 
után  telepet harántoltak, itt az egyik fúrás, 
ami vetőzónában haladt 645 m -ben harántolt 
telepnyomot, a  másik fúrásunk ettől északra 
m integy 800 m~re még 680 m mélységben is 
a helvéti slírben állt meg. Ez a két fúrás el
döntötte, hogy az andezittelértől nyugatra elte
rülő tortonai tu fa területet el kell választanunk 
a m átraverebélyi területtől és ez majd egy kü 
lön kutatási egységet képez. Bányászati szem
pontból is m indenképpen külön terület, mivel
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az andezittelérekkel párhuzamosan egy 300— 
400 m elvetési magasságot létrehozó vető. eset
leg vetőraj húzódik. A kutatási terü let 3 ol
dalról jól lehatárolható, déli irányban egyelőre 
mesterségesen határoltuk le, a Zagyva völgy 
összeszűkülésénél és a M átra oldalán elterülő 
tortonai tufarétegek határánál. ígv a  kutatási 
terület 6 k n r-re  csökkent.

A. terület rövid földtani ismertetése

Feltií osszlet. A paleozöos, vagy mezozoos 
alaphegységre, ami a  nógrádi szénterületen 
sem kibúvásban, sem m élyfúrásban nem ismert, 
1500 m -t meghaladó oligocén üledékcsoport 
települt. Mélyebben egy agyagosabb kifejlődé- 
sű, a rupéli kisoelli agyaggal azonosítható ré
teg, maid egyre homokosodó katti emeletbe 
tartozó glaukonitos homokkő települt. A mio
cént bevezető tengeri burdigalai homokkő, a 
keletebbre húzódó szorospataki völgyben klasz- 
szi'kus pectenes kifejlődésben ismeretes. A 
burdigalai szárazföldi rétegeket a tiribesi bá
nyabeli feltárások egy 200 m elvetési magas
ságú nagyvető kapcsán átharántolták. A szá
razföldi tarka agyagra 25—30 m vastagságban 
az alsó riolittufa települt. A riolittufára ellen
tétben a szorospatak—kataiini szénterülettel — 
nem közvetlen a telepes csoport települt, ha
nem 8—10 m  vastag szárazföldi eredetű tufa- 
nyomos homokos agyag. Ezt a réteget a m átra- 
verebélyi fúrások is elérték.

.4 bamakószéntelepes összlet. A széntele
pes összlet e ltér a  nagybátonyi típustól, ha
sonlóan a Kánvás aknai területhez, határozot
tan kisterenyei kifejlődésre utal a  barnakőszén 
széteső ham uja és alacsony széntartalm a. Az 
összlet vastagsága nem haladja meg a 40 m-t. 
A telepek közti távolság csak 20 m, sőt a II— 
III. telep távolsága dél felé csökken, sok eset
ben 8—10 m, Ez a jelenség a III. telep teljes 
kimaradására utal. Tar—Hasznos felé a felde
rítő fúrások m ár csak a II. telepet m utatják. 
A III. telep csak foltokban van meg a terület 
északi, Kányás akna felőli részén, vastagságuk 
30—40 cm, gyenge minőségű, erősen agyagos 
telepnyom.

10—14 m homokos, agyagos rétegre tele
pült a III. telep felett a  műrevalóság határát 
elérő II. sz. barnakőszéntelep. A II. telep egy 
agyagos, gyengébb minőségű és egy jobb mi
nőségű szénpadból áll. A régi fúrásokból ezt az 
agyagos szénpadot nem elemezték, így egy 70 
cm-nek adódó 4000 kalóriát elérő telepet rög
zítettek. Az úiabb fúrások során elemzésre 
kerültek a gyengébb teleprészek és így egy 
120 cm 2700 kalória fűtőértékű átlagos értéket 
kaptunk. A gyengébb minőségű szénpadok a 
telep felső részén helyezkednek el. A. 40—70 
cm vastagságú jobb minőségű teleprészek az

új fúrásokban is elérik a 3500 kalória fűtőérté
ket. A II. telep sincs meg a területen egysége
sen. Észak felől apróbb foltok vezetik be a 
Kányás aknán is hasonló jelleggel települő II. 
telepet, m ajd dél felé egységesebbé válik és va
lószínű ez lesz a Hasznos—Tar-i területen a 
m űrevaló főtelep. Ezt a , feltevést igazolja a 
Tiribes-déli és a  kataiini szénmező is, ahol 
m ár az I. barnakőszéntelep is teljesen elmed- 
dült és csak a II. telep műrevaló.

A kutatási területen  felderítő kutatások 
alapján a  II. telep földtani készlete 6 millió 
tonna, az átlagos vastagsága 1,20 m, fűtőérté
ke 2700 kalória, ham utartalm a 35,52%,

A II. telepre 16 m barna agyag vékony 
hcmoikcsikok váltakozásával, és 4—6 m vastag 
homok-homokkő összletre települt az I. sz. 
barna kőszéntelep. Tulajdonképpen ennek a 
főtelepnek a  teljes megismerése a tervezett ku
tatás fő célja. A felderítő kutatás eredményei 
alapján ez a legegyságesebben települt barna- 
kőszéntelep. A telep három padra oszlik, közé
pen egy gyengébb minőségű laza szerkezetű, 
levelesen szétváló agyagos barnakőszén, vas
tagsága 30—80 cm, fűtőértéke nem éri el a 
3000 kalóriát. Ezt a szénpadot közrefogja két 
jó minőségű rideg, szilánkosan törő barnakő
szén. Fűtőértéke minden fúrásban felül van a 
3000 kalórián, a  padok egyenkénti vastagsága 
40—80 cm.

Az I. barnakőszéntelep földtani készlete a 
felderítő fázis szerint 15 millió tonna, átlagos 
telepvastagsága 2 m. fűtőértéke 3300—3400 
kalória, ham utartalm a 25—26%.

Fedőréteg összlet

Az I. barnakőszéntelepből fejlődik ki a 
közvetlen fedő barna agyag, amit a  cardiumos 
pala rétegtani szin tiével azonosíthatunk, vas
tagsága nem haladja meg a 1 m-t. Az erre tele
pülő ehlamysos homok-homokkő változó szem
cseösszetételű. Mértékadó szemcsenagysága 0,42 
mm. jellegzetesen sékélytengeri üledék. Riolit
tufa törm elék és kiékelődő márga betelepülések 
teszik változatossá a kövületekben szegény ho
mokkövet. Jelentős víztárolása m iatt Kányás 
aknán kezdeti zavarokat ókozott, m iután le- 
csapolása és lecsapolhatósága tisztázódott, kü
lönösebb problémát nem jelent a bányászati 
feltárás során. Folyamatos üledékképződés jel
legzetes kőzete a kőzetlisztes homokos márga. 
a slír. Teljes vastagsága eléri a 600 m-t, A Mv 
55, fúrás is ezt igazolja, ugyanis 260 m torto 
nai tufaösszlet átharántolása után 680 m-ben 
még a slírben állt meg. A Zagyva völgyében, 
ahol a  tortonai tufaréteg lepusztult és vele 
együtt a slir egy része is, o tt a vastagsága 
200—400 m között változik. Alsó szakaszán 
márgás kifejlődésű, e rre  30—40 m vastag ho
mokos összlet települ, melynek felső része jel
legzetesen zöld színű, am it a glaukonit és tufa
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betelepülések bontott biotitjának színeződése 
okoz. A kutatófúrásoknál ez a  homokréteg m ár 
jelzi a chalamysos homok, illetve a telep kö
zelségét. Ebben a  kifejlődésben ú jra  m egjelen
nek a ohlamysok kisebb term etű  fajtái. A slír 
felső része homokos márgából áll. Az üledék 
jellegének megfelelően vékony héjú kagylók, 
echinoideák és gazdag m ikrofauna jellemzi. 
A m ikrofauna társaság a felső szakaszon a 
leggazdagabb, a mélységgel egyre csökken. A 
telep közelében lévő homokos szakaszokban 
alig található. Az Mv. 47. sz. fúrás alapján 
leggyakoribb alakok a következők: Textulária, 
Globigerina, Elphidium, Dentalina. Rotalia, 
Uvigerina sp.-hez tartozó alakok. A slír jelleg
zetesen a helvéti em eletbe tartozó üledék.

A tortonai vulkáni összlet riolittufából, 
andezittufából, agglomerátumból és hólyagos 
andezitből épül fel. A tufaösszlet alsó szakasza 
bizonyíthatóan vízbe hullott, vagy tengerbe át
mosott, mivel a tufaanyagban kövületeket is 
találtunk a fúrások alkalmával. Az alsó szakasz 
túlnyom órészt riolittufa, m ajd feljebb egészen 
homokos jellegű, erősen porózus tufaanyag 
következik. Helyenként hólyagos andezittelér 
áttörésekkel. A felső szakasz zöldes-sárga szí
nű, nagy horzsakövekkel tark íto tt andezittufa. 
A tufaanyag változatos összetételű, széleskörű 
kőzettani vizsgálatot igényel, ahhoz, hogy a 
pontos összetételét meg lehessen határozni. 
Három fúrás harántolta át, egyform án közel 
260 in vastagságban. A tortonai piroxén ande
zit a külszinen észak-déli csapású telérként je
lent meg. Gyors kihűlésre utal a gömbhéjas 
szerkezete és hólyagos, üreges volta. A terü let 
nyugati és északi részén Sámsonháza, Szent
kút felé a vulkanitra változatos faciesű felső 
tortonai mészkő települt. A szarm ata pannon 
rétegsor a  terü let nyugati perem én jelenik meg. 
A Zagyva árté r 10— 12 m homokos, kavicsos 
ártéri, üledékből áll. A terü let általános réteg
sorát a 2. sz. ábrán m utatjuk  be.

2. sz. ábra

Hegységszerkezeti és hidrogeológiai viszonyok

Az üledékes rétegsor déli, ill. délkeleti dő
lésű. Dőlésszöge 8—10". A terü le tre  a  törésen 
szerkezet a jellemző. A vetők északkelet-dél
nyugati irányúak, nagyjából párhuzamosak a 
tiribesi nagy határvetővel. A legmélyebb része 
a terü letnek  a Tiribes m elletti árok, ahol a 
telepek szintje a tengerszint a la tt 300 m. Nyu
gat felé lépcsősen em elkedik a széntelepes cso
port, a  legmagasabban fekvő része az andezit
telér keleti oldalán lévő sasbérc, ahol a telepek 
szintje a  tengerszint felett 20—30 m között 
van. Ettől nyugatra  egy m élyen fekvő terü let 
van a törtön tufaterületen, ahol a telepek szint
je a 400 m tengerszint a la tti mélységet is meg
haladja.

Valószínű, hogy a  jelenlegi fúrásokkal k i
m utato tt 50—70 m nagyságrendű vetőket ki
sebb 10—20 m vetőik is tark ítják  a  kányási és 
tiribesi területhez hasonlóan. A terü letrő l egy 
tájékoztató jellegű földtani szelvényt m utatunk 
be a  rétegek csapásirányában (3. ábra)

nv u

3. ábra
1. A lluvium  2. .Vulkáni tufa és andezit (törtön). 3. P iroxénandezit-telér (törtön). 4. Kőzetlisztes agyagmárga 
(helvét), 5. Chalmysos hom ok (helvét). 6. Széntelepescsoport (helvét). 7. Tufanyom os homokos agyag (bur-

digál)
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Vízföldtani szempontból a telepekkel kap
csolatos homokrétegek érdem elnek említést. A 
széntelepekkel szingenetikus fosszilis vizet ta r
talmaznak a  rétegek. Külszíni utánpótlásuk a 
kányási tapasztalatok alapján nem lehet, ugyan
is a vastag slír takaró vízzáró rétegként szere
pel. Jelentősebb mennyiségű vizet a chlamysos 
homok tárol és az I. sz. telep, valam int a II. 
sz. telep alatti 8— 10 m vastagságú homokré
tegek. A rétegek vize a bányabeli feltárások 
során iecsapolódik. A kányási tapasztalatok 
alapján leggyakoribb vízbetörések 200—500 
l'perc nagyságrendűek voltak, egy-két esetben 
érték el az 1 m:Vperc és egy esetben pedig a 2 
m3/perc vízbetörést. Ezek a vízbetörések vi
szont nagy területen  lecsapolták a homokré
tegek vizét.

A kutatófúrásók mélyítése során Kányás 
aknán többféle vízmegfigyelő módszerrel kí
sérleteztünk. Végeztünk olyan megfigyelése
ket, hogy a  homokréteget külön vizsgáltuk, ka- 
nalazássa! em eltük ki a fúratból a vizet, majd 
m értük a visszatöltődést és az állandó vízní
vót. A rétegeket béléscsövezéssel cementálás 
nélkül próbáltuk egymástól elkülöníteni. A 
módszer nem vált be. a béléscsövek nem zár
ták el egymástól a homokrétegeket, az állandó 
víznívó m indhárom rétegnél 1—2 m különb
séggel ugyanott állt be. Néhány fúrásnál geo
fizikai módszerekkel is kísérletezett a miskolci

geofizikus mérőcsoport, de eredm énytelenül. A 
m átraverebélyi területen m ár csak a fúrás 
befejezése u tán  az állandó víznívót határoztuk 
meg. Ezek adatai nem megbízhatóak, ugyanis 
sok esetben a rosszul kiöblített fúrásokban 
nem víznívót, hanem Iszapnívót mértek.

A jövő kutatásoknál az a javaslatunk, hogy 
c:ak szabályosan kiképzett hidrogeológiai fúrá
sokkal lehet elfogadható eredm ényt elérni. Va
lószínű a megkompresszornzott rétegek a gáz
viszonyokra is több adatot szolgáltatnak, hiszen 
a működő bányák m indkét oldalról gázveszé
lyesek. Tiribes akna m etán és széndioxid Ká
nyás metángáz veszélyes.

Az eddigi m átraverebélyi fúrásokban sem
milyen gázt nem észleltek, valószínű a nagy 
vízoszlop, illetve iszaposzlop nyomása miatt.

A kutatási terü let előzetes és részletes ku
tatása 1967-ben megindul. Az 1967. évi kutatási 
keretből tervbe vettük 3 hidrogeológiai fúrás 
lemélyítését. Ezen fúrások számát a részletes 
kutatási fázis befejezéséig 6 db-ra emeljük, 
hogy m inden krrr területen egy hidrogeológiai 
fúrás legyen.

A m átraverebélyi terü let bányászati feltá
rását a részletes kutatás eredm ényei döntik el 
arra vonatkozóan, hogy önálló aknaként kerül- 
e feltárásra, vagy a  két szomszédos aknából in
dulnak m ajd a feltárp vágatok. Az utóbbi meg
oldás gazdaságosabbnak látszik.

Ritkaföldfémek és felhasználásuk a korszerű iparban
Irta: Dr. Pőcze László

A fejlődő technika ragyogó eredm ényei
nek elérése céljából a rendelkezésre álló anya
gokat a legváltozatosabb form ában használja 
fel. Felkutatja és kiaknázza az összes lehető
ségeket. Az igen kis m ennyiségben előforduló 
anyagokat, elem eket is számításba veszi a mi
nél tökéletesebb szerkezetek és m űszerek elő
állítása érdekében.

A ritkaföldfém eket az 1950-es évekig gya
korlatilag nem tek in thetjük  ipari anyagoknalc. 
Tudományos kutatási célokra igen kis m ennyi
ségben állították elő. Előállításuk igen költsé
ges volt. A k iterjed t kutatási tevékenység kö
vetkeztében a ritkaföldfém ek mind nagyobb 
m ennyiségben álltak rendelkezésre. Tulajdon
ságaik tüzetesebb megismerése egymásután 
adott lehetőséget ipari felhasználásukra. Az öt

venes évek szédületes technikai fejlődése ((elek
tronika. űrkutatás, petrokémia) sok lehetősé
get nyújto tt a ritkaföldfém ek felhasználása te
rén is. Ez a fejlődés napjainkban is tart sőt 
fokozódik.

Ritka fö ld fém ek tulajdonságai és előfordulásuk

A ritkaföldfém ek (továbbiakban R. F.) ki
lépve eddigi tanulm ányaink csak említésre- 
méltó érdekességei közül, igen jelentős szere
pet kezdenek elfoglalni a korszerű ipar alap
anyagai között. Ezek az elemek a periódusos 
rendszerben a bárium  és hafnium  közötti helyet 
foglalják el. Rendszámuk 57-71. Közéjük so
roljuk még a 39-es rendszámú yttrium ot és a
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