
lag mélyebb, m int a dorogi medence egyéb 
észlelő állomásainál.

További tervek.

A terü le t m egkutatása felderítő, bizonyos 
m értékig előzetes kutatási fázisban van. Az 
eddigi eredm ények feljogosítanak arra, hogy 
mind K-i, m ind É-i irányban a kutatásokat to
vább folytassuk, egészen a  részletes m egkuta
tásig. Ezt nemcsak elsősorban a  fe ltárt nyers
anyag ku tatása  teszi indokolttá, hanem  azok az 
eredm ények is, am elyek alapján javasolni m er
jük, hogy a  Pilis hegység terü letének  hasonló 
részletességű földtani ku ta tásá t az elkövetke
zendő évek m unkatervébe iktassuk be, m ert 
ennek a  terü letnek  részletes ku tatása  az ed 
digi eredm ények alapján indokoltnak látszik.

Разведка месторождения эоценовых бурых углей 
Эстергом— Ленчехедь

Г. Надь—Д -р Н. Сабо

Коротко описываются комплексные геолого-гео
физические работы, давшие наиболее значительные за 
последнее время результаты. На западном склоне гор 
Пилиш эоцен образует три горизонтально хорошо 
отделимых фациальных единицы. Вертикальное 
строение следующее : на коренных породах (триас)
залегают высококалорийные залеж и паралических 
углей можностью 1,4— 17,0 м. На них залегают гори
зонты с N. subplanulatus, N. stria tus, затем пласты по
вторного углеобразования и наконец — горизонты с 
N. m ülecaput и N. Fabiani. Хорошо выражен на данной 
территории палеоценовый дацитовын вулканизм, про
дукты которого налегают на горизонт с Numullites 
stiatus. В покрывающих слоях дацита в отложениях 
нижнерупельского яруса такж е происходило образо
вание высококалорийных углей.

В заключение авторы дают краткое описание 
структуры месторождения.

A halimbai és nyírádi bauxitelőfordulások karsztos fekvője
írta: Bíró Béla

összefoglalás: a  halim bai és nyirádi baux it
előfordulások karsztos fekvője között lényeges 
eltérés m utatható  ki. A nyirádi te rü lten  a  bau
x it fekvőjét m indenütt dolomit képezi. Jellem 
ző a bauxit különálló lencsés települése, az erős 
tektonikai igénybevétel hatására nagyobb szint- 
különbségek létrejö tte , a dolomit erős karszto
sodása és mállása. A dolomit csak egy-két m é
ter vastagságban cem entálódott el a  bauxittest 
alatt, s így nagyfokú a karsztvízveszély. A ha
limbai medencében, a  dolomit m ellett, a m é
lyebb terü leteken  a dachsteini mészkő kerül 
túlsúlyba. A tartós erózió viszonylag nyugod- 
tabb karsztos peneplént hozott létre, m elyen 
a bauxit összefüggő telepet alkot. Jellem zőek 
a kisebb tektonikai eredetű  szintkülönbségek, 
jellegzetes karsztform ák, a fekü 20 m -t is 
meghaladó vastagságban való elcem entálódása 
bauxitos agyaggal, ami egyben a bányászat 
szám ára kisebb fokú karsztvízveszélyt is je 
lenti.

A halimbai és nyirádi bauxitelőfordulások 
földtani alapzatát a Bakony-hegység más ré 
szeihez hasonlóan a felsőtriász képződmények
alkotják.

A felsőtriász fődolomit és dachsteini mész
kő karsztos, egyenetlen térszínére közvetlenül 
települ a bauxit. A karsztos fekü tér-színi for
máival, tektonikai árokrendszereivel határozza 
meg a bauxit e lterjedését és vastagságát, ami 
a  m inőségre is hatással van, és irányadó a  k u 
tatófúrások telepítésénél. A bányák feltárása é 
lem űvelése szem pontjából vizsgálni kell az

egyes bauxitelőfordulások fekvőjének általános 
helyzetét, kisebb területegységek karsztos for
m áit, a karsztosodás mélységét, valam int a  k a r
bonátos kőzetek fizikai és szilárdságtani tu la j
donságait. Ezen tényezők m eghatározzák az 
egyes terü leteken  kialakítandó bányászati fel
tárási és m űvelési mód m egválasztását, a  karszt
vízszint a la tti bányam űvelés vízveszélyességé- 
nek m értékét.

A hazai bauxitelőfordulások terü letén  a  do
lomit, illetve a  dachsteini mészkő vastagságát 
nem  ism erjük, mivel m élyfúrásokkal ezideig 
még sehol sem  haránto lták  át. Hatalm as te rü 
leti kiterjedése, valam int az eddigi feltárások
ból vastagságát több 100 m -re  tehetjük.

A bauxit képződését megelőzően hosszú 
időn á t a felszínen levő karbonátos kőzetek 
erősen karsztosodtak, am it az erős tektonikai 
igénybevétel is elősegített. A karsztosodás 
mélysége és a  m állott réteg vastagsága csak 
kevés helyen ism ert pontosan, az eddigi feltá
rások és fúrások alap ján  a fekünek m integy 
10—30 m -es felső része karsztosodott erőseb
ben.

A felsőtriász karbonátos kőzetek karszt
m orfológiáját vizsgálva a  szorosabb értelem be 
ve tt halim bai medence és a nyirádi te rü le t kö
zött lényeges különbségeket lehet m egállapítani.

Nyirádi terület

A nyirádi bauxitelőfordulások terü letén  az 
eddig elvégzett m élyfúrások és bányászati fel
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tárások szerint a  bauxit fekvőjét egységesen 
felsőtriász fődolomit alkotja. Felszínének karsz
tosodása a kiem elkedésével egyidejűleg kezdő
dött meg. A hosszabb szárazföldi időszak a la tt 
képződött karsztos töbrökben és tektonikai 
árokrendszerekben található  a  bauxit, melyek 
m integy m egóvták a bauxito t a későbbi lepusz
tulástól. (1. sz. ábra)

o  ■

1. sz. ábra. A  nyírádi terület lencsés bauxitelőfor- 
dulása. A  fe k ű  relatív m élyedéseiben található csak 
a bauxit. 1. felsőtriász, fődolom it, kü lszín i elterjedé
se, 2. lem űvelt bauxitlencsék, 3. m egkutatott, vagy  
kutatás alatt álló bauxitlencsék, 4. főbb törésvonalak.

A térszíni mélyedések, m elyek a  bauxit- 
lenesék a lak ját is meghatározzák, különböző 
form át m utatnak. A térszíni m élyedések kiala
kulásuk és form ájuk szerint többfélék lehetnek 
A 2—5 sz. ábrákon néhány jellegzetes a lap tí
pust m utatunk  be. Több, főleg kisebb m éretű  
lencse esetében a térszíni m élyedés kialakítá
sában törésvonal nem játszo tt szerepet, ilyen
kor karsztos töbörrel állunk szemben. (2. sz. 
ábra)

Az eddigi ku tatásaink  szerint a  karsztos 
töbrök esetében a  legnagyobb mélység, ill. bau- 
xitvastagság a 10— 12 m -t nem  haladja meg. 
az átlagos m élység 10 m a la tt m arad. (Izama- 
jo r X, XI, A lsónyirád II.j.

Több bauxitlencse egyik oldalával a bau
xit képződése előtti karsztosodott törésvonalnak 
támaszkodik. (3. sz. ábra)

Ezen lencsék esetében a baux ittest felszíné 
általában társzín_irányba lejt. (Izamajor V., VI., 
Darvastó IX.) Bányabeli m egfigyelések szerint 
a bauxitképződás elő tti törésvonalak erősen 
karsztosodtak, felism erésük is sokszor nehéz
kes. Ezen lencsetípusoknál a baux ittest a törés
vonal közelében nagyobb variagságú (10—20 
m), m int az ellentétes oldalon. Némely bauxit
lencse olyan térszíni m élyedésben található, 
m elynek hosszanti ké t oldalát a bauxitképző- 
dés elő tti törésvonal határozza meg. (4. sz. 
ábra)

Ezekben a bauxit vastagsága 14—25 m. 
között változik. A dolomit felszínének erős ta 
goltságát a  bauxitképződés u tán  keletkezett tö
résvonalak, vagy a régebbi törésvonalak m en
tén fe lú ju lt mozgások tovább növelik. Ezen tö
résvonalak gyakran  m agát a bauxitlencsét is 
érintik . (5. sz. ábra)

A bányabeli feltárások azt m utatják, hogy 
e törésvonalak elmozdulási felülete síkszerűbb, 
csapásvonala pedig egyenletesebb.

Az egyes lencséken belül a  dolomit kúp
szerű felbukkanásaival, börcökkel találkozha
tunk. R itkán előfordul az is, hogy a bőre 
a  bauxittestnél jobban kiemelkedik, ilyen eset
ben az közvetlenül a  fedőrétegekkel kerül 
érintkezésbe (Darvastó VI., VII. lencse • eseté
ben). Az átlagos felszínből 2—8 m éternél ezen 
kiem elkedések nem m agasabbak. Az elvégzett 
bányabeli talpfúrások szerint egy lencsén be
lü l a  dolomit felszín szintjének ingadozása csak 
ritkán  haladja m eg az 1—3 m-t.

A dolom it felszíne a legtöbb esetben erő
sen m állott. Á ltalános tapasztalat az, hogy a 
m állás m értéke a baux itta l fedett területeken 
nagyobb, m int ahol a  bauxit korábban lepusz
tu lt. A dc'lcm it-bauxit kontaktuson az utólagos 
intenzív vegyi folyam atok következtében 0,1—-
1,5 m. vasas-m angános cserebomlás öv figyel
hető meg. Az öv felső részén néhány cm. vas
tagságban vasdús kéreg alakult ki (külfejtések, 
karsztvízszint feletti bauxitlencsék). Helyen
kén t az FejCh tartalom  70%-ot is eléri a kéreg
ben. A vasas-mangános kéreg a la tt a  dolomit 
a leszívárgó oldatok hatására  vörös, rózsaszín, 
vagy sárgás-barnás színezetet nyer. A színező
dés m értéke a  vastartalom  függvényében vál
tozik.

A dolomit felszíne gyakran likacsos, mivel 
a kaicitdús részek részben kioldódtak. A repe
dések, üregek és likacsok gyakran agyagos bau
x itta l tö ltőd tek  ki, a bauxiton keresztül leszí
várgó oldatok hatására.

A dolomit felszínének mállottsága, felapró- 
zottsága szintén erősen változik területenként. 
A karsztvízszint fölötti, tehát a  külszínhez kö
zelebb levő előfordulásoknál ennek a m állott 
rétegnek vastagsága a 4 m -t is csak ritkán  éri
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2. sz. ábra. B auxitlencse a dolom it karsztos térszíni 
mélyedésében. (A lsónyírád II.) 1. alsóeocén kőszenes 
aOyag, agyagmárga, márga, 2. kréta  bauxit, 3. felső- 

triász dolomit.
2- sz. ábra. A  bauxitlencse egyik oldalon karsztoso
dott törésvonalnak tám aszkodik (Darvastó IX .) 1. 
alsceocén köszenes agyag, agyagmárga, márga, 2. kré 
ta. bauxit, 3. felsőtriász dolomit, 4. vető (preformáló)

A legvastagabb dolom ittörm elék és dolomit
osat a D arvastó-N agytárkány központi aknájá
nak körzetében fordul elő. Az elvégzett techni
kai fúrások szerint az erősen m állott és porló- 
dott dolomit vastagsága az 50 m -t is m eghalad
ja. Ezen a te rü le ten  jelenleg bányászati feltárás 
folyik, s a dolomit ilyen m érvű m állottsága a 
feltárást erősen hátrá lta tja . Az elvégzett szem- 
c;enagysági vizsgálatok szeiin t a dolomit fel
színe a la tti 30. m-ből ve tt m agm intákban a 
2 mm. a la tti szemcsenagyság a 40" «-ot is meg
haladta. Vízzel te líte tt állapotában a dolomit- 
liszt úszóhomokszerűen viselkedik. A dolomit

4. sz. ábra. A  bauxitlencse m indkét oldalon karszto
sodott törésvonalak által m eghatározott árokba te le
pül. (Dültnyires VII.) 1. alsóeocén kőszenes agyag, 
agyagmárga, márga, 2. kréta bauxit, 3. felsőtriász

dolomit, 4. vető (preformáló)
5. sz. ábra. A  bauxitlencsét ért fiatalabb törésvona
lak határozzák meg a dolom it fe lszínét. (Alsónyírád  
III.) L  alsóeocén kőszenes agyag, agyagmárga, márga,

2. kréta  bauxit, 3. felsőtriász dolomit, 4. vető.

ilyen nagyfokú szétesését valószínűleg több té 
nyező együttes hatása eredm ényezte:

a) erős tektonikai igénybevétel,
b) a dolomit szétesésre való hajlam a (bel

ső kristályos felépítés következménye)
c) a leszivárgó vizek oldó hatása.

A felaprózódás kérdésének eldöntéséhez a 
bányabeli feltárások valószínűleg több tám pon
tot nyújtanak, ugyanis a fúrás m echanikai ha
tására  a  dolomit tovább aprózódik.
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Halimbai terület

A bauxit fekvő képződménye a halimbai 
m edencében a felsőtriász fődolomit és dachsteini 
mészkő. A bauxit egységesen összefüggő telep
szerű réteget alkot. A bauxit képződését m eg
előző tektonikai igénybevétel hatására a  te rü 
let árkokra és bércekre tagolódott, s a  későbbi 
tartós erózió a terü leten  egy viszonylag nyu- 
godtabb karsztos peneplánt hozott létre. (6. sz. 
ábra)

A mélyebb terü letek  felé, É-i irányban a  
fekvő képződmény nem  dolomit, hanem  dach- 
stetini mészkő. A két féle alaphegység részben 
konkordánsan, részben pedig tektonikailag 
érintkezik.

Az ausztriai orogenezis során a  te rü le t k i
em elkedett, am it nagyarányú lepusztulás, a 
bauxitosodás megindulásához szükséges a lap
anyag felhalmozódása, a  bauxitképződés, vala
m int helyenként a baux it áthalm ozódása köve
tett. A dachesteini mészkő és dolomit felszíne 
töredezett, repedezett, azonban közel sem por- 
lódott olyan m értékben, m int Nyirádon. A do
lomit repedezettebb, az utólagosan bekövetke
zett m állás hatására porlódottabb. m int a  dach- 
steini mészkő. M indkét kőzet esetében a karsz
tos üregeket, jára tokat és repedéseket nagyobb 
mélységig bauxitos-agyag és agyagos-bauxit 
tölti ki. A bauxittest a la tti m állási övezetbe 10 
m -nél m élyebbre csak kevés fúrás hatolt be. 
A dolomitba 36 m., a dachsteini m észkőbe 55 
m volt a legnagyobb behatolási mélység, azon
ban a teljes repedésm entes kőzetrészt egyik fú 
rás sem érte  el. A m élység felé a repedések 
egyre ritkábbak, de utólagosan m ind elcem en- 
tálódtak. Em iatt a  halim bai te rü le ten  a karszt- 
vízszint a la tt 100 m -nél nagyobb m élység ese
tében is lényegesen kisebb fokú a karsztvízve
szély a bányam űvelés számára, m in t Nyirádon.

A fekü felszíne közel sem m utat olyan

nagym érvű szintkülönbségeket, bércszerű k i
emelkedéseket, m int a  ny irád i medencében.

A halim bai medencébe a fekvő térszíni m é
lyedései inkább a karsztosodás eredm ényeként 
jö ttek  létre. A térszíni m élyedések fő form ája 
a dolina, uvola és víznyelő. A dolinák 20—60 
m átm érőjűek, m élységük 10—25 m között in 
gadozik. Több, egymás m elletti beszakadó doli
na az uvola, m elyre példaként a  Halim ba I. 
É-i részének dolomit felszínét ábrázoltuk. (7. sz. 
ábra)

7. sz. ábra. Halimba 1. E-i területének dolom it szin t-  
vonalas térképe egy uvola, ЁК -i részen egy dolina. 
1. fúrás és sorszáma, 2. dolom it fe lszínének szin tvo

nala, 3. sze lvény helye.

Az egykori dolinák helyén kiszélesedés és 
kim élyülés figyelhető meg. M éreteit tekintve 
az egybeszakadt dolinák száma m érvadó (kiter
jedése 100—300 m. között váltakozik). A bá
nyászat szám ára az uvolák kedvezőbbek, mivel 
területileg nagyobb kiterjedésűek, a bauxit á t
lagos vastagsága nagyobb és minősége lénye
gesen jobb, m int az ezt körülvevő részeken.

TSZrM.

6. sz. ábra. Földtani sze lvény a halim bai m edencé
ből. A  bauxit összefüggő telepszerű réteget alkot. 
1. felsőeocén agyagmárga, márga, tufás hom okkő, 2. 
középső-eocén márgás m észkő, m észkő (num m ulinás) 
3. alsóeocén mészkő, mészmárga, homokos agyag, sze

nes agyag, 4. fe lsőkréta tengeri m észkő, márga, szén
telep. 5. fe lsőkréta  tarka agyag, mészmárga, kavics, 
konglom erátum , 6. fe lsőkréta  bauxit, 7. felsőtriász 
dachsteini m észkő, S. felsötriász dolomit, 9. fúrás és 

sorszáma, 10. vető.
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A 7. sz. ábrán látható  szelvényben a  bauxittes
tet ábrázoltuk (8. sz. ábra), m elyen a  bauxit 
vastagságát és minőségi viszonyait is fe ltün te t
tük.

A tölcsérszerű dolinákban található jóm i
nőségű és nagyvastagságú bauxitok a  bánya- 
művelés szám ára nem  a  legkedvezőbbek, mivel 
a mélység felé a szűkülés olyan erős, hogy a 
hagyományos szintes szeletosztás m ellett lem ű
velésük nehézségbe ütközik.

A fekü felszínének kisebb helyi jellegű 
karsztos üregei, repedései em líthetők, m elyek 
2—8 m. közötti m élységűek. Az eddigi bányá
szati feltárások szerin t sem  a dolomit, sem a 
dachsteini mészkő esetében ezideig nem  talá l
tunk az átlagos felszínből 1—8 m -nél magasabb 
kúpszerű kiem elkedéseket.

Az eddigi feltárások azt m utatták , hogy a 
dolomit a  bányabeli felbukkanásokban erőseb
ben karsztosodott, m in t a mészkő. A dachsteini 
mészkő felszíne leggömbölyödöttebb, simább 
felületet m utat, s kataklázos szövetszerkezet 
helyett csupán apró, hajszálvékony repedések 
jelentkeznek, m elyek a leszivárgó oldatok

hatására vöröses színeződésűek. A dolomit és a 
dachsteini m észkő-bauxit kontaktuson a  nyirá- 
di területhez hasonló cserebomlásos öv a vasas- 
mangános kéreggel csak egész ritkán  figyelhető 
meg.

Закарстованные подстилающие породы бокситовых 
месторождений Халимба и Нирад

Б. Биро

Между закарстованными подстилающими поро
дами бокситовых месторождений Халимба и Нирад ис
следованиями выявлены существенные различия. В 
окрестности Нирад подстилающей породой является 
доломит. Здесь бокситовые залеж и образуют линзы, 
отделенные значительными тектоническими наруше
ниями и залегающие на выветренной и закарстованной 
поверхности доломитов.

В бассейне Халимба в лежачем боку бокситовых 
залежей на более глубоких горизонтах преобладают 
известняки дахштейнского яруса. Продолжительное 
выветривание создало относительно несложный кар
стовый рельеф, на котором бокситовые залеж и обра
зуют более или менее выдержанные пласты. Дизъюнк
тивные нарушения относительно небольшие и харак
терные карстовые явления присутствуют до глубины 
20 и более метров.

Tszrn.

8. sz. ábra. H alimba I. É-i terület. A  bauxittest szel
vénye. 1. alsóeocén kőszenes agyag, agyagmárga, 2. 
felsőkréta ipari bauxit, 3. felsőkréta nem ipari bauxit, 

4. felsőtriász dolomit.
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