
Törökország bauxíttelepei
írta: dr, Bárdossy György*

Földrajzi elterjedés

A mediterrán karsztbauxit övezet Török
ország területén is folytatódik. Az eddig meg
ismert bauxittelepek az ország déli részén, a Tau
rus hegységben találhatók az Égéi tengerparttól 
egészen a Szíriái határig terjedő sávban. (1. áb
ra.) Egyetlen kisebb előfordulás ismeretes az 
ország északi részén, Zonguldak közelében.

Rétegtani helyzet

A  bauxittelepek négy rétegtani szintre tagol
hatok. A legidősebb bauxitszint a középső perm- 
től a triász határáig terjed, mégpedig úgy, hogy 
keletről nyugat felé haladva egyre fiatalabbak 
a telepek. A keleti Taurusban az alsó és a fel- 
sőperm összlet határán található a foauxit 
(Saimlbeyli), míg a nyugati Taurusban a perm 
és a triász határán. A leggyakoribb fekűkőzet 
tengeri perm mészkő Mitzia vele'bitánával. A 
legfontosabb előfordulások: Saimlbeyli, Alanya, 
Mugla, Bolkardag, Milas. Izmir közelében a 
Menderes masszívumban a permotriász bauxit 
metamorf hatásra smirgélbe megy át.

Alsókréta korú a Zonguldak közelében le

vő kis baiuxittelep. Fekűje vízéi mészkő, fedője 
pedig cenomán korú homokkő.

A gazdaságilag legfontosabb bauxittelepek 
felsőkréta korúak. Fekűjük turáni mészkő, fe
dőjük pedig szenon rudistás mészkő. Legfonto
sabb a 25x50 km kiterjedésű Akseki—Seydise- 
hir bauxitterület, továbbá Sütlegen, Kücük Ka- 
ras, Sebilöy, Islahye és Payas (Amanos Dag) 
környékén lévő előfordulások.

Végül Sütlegen közelében kisebb alsóeocén 
korú bauxittelepeket mutattak ki (Wippern 
1964), melyek azonban nagy kovasav tartalmuk 
miatt nem érik el az ipari minőséget.

A törökországi bauxit földtani korát, a ma
gyarországihoz hasonlóan csak a fedő és fekűré- 
tegek kora alapján lehet meghatározni, mivel 
rétegtani értékű ősmaradványokat eddig nem 
találtak benne. Göksu (1954) az Akséki előfor
dulás bauxitjában néhány rossz megtartású Pa- 
ludinát talált — ezek alapján azonban csak az 
édesvízi jellegű fáciesre lehetett következtetni.

Települési viszonyok
A  törökországi bauxittelepek jel

legzetes karsztbauxitok. A közvetlen fekű több
nyire mészkő, ritkábban dolomit. A permotriász

1. ábra. A  törökországi bauxittelepek fö ldrajzi fekvése. permotriász sm irgeltelepek. 1. Söke—Germencik; 2. 
Kusadasi—Torbali; 3. Manisa, Vsak, Denizli; 4. Kara-casu; 5. Körteke, Yatagan; 6. Yatagan—Milas A  per- 
motriász bauxittelepek  7. Milas; 8. M ugla; 9. Alanya;10. Bolkardag; 11. Saim beyli Q  krétakorú bauxittele
pek 12. Zonguldak; 13. Sütlegen, 14. A ksek i—Seydise-hir; 15. K ücük Koras; 16. Sebűköy; 17. Parnas; 18.

Islahiye Q  alsóeocén bauxittelepek 19. Sütlegen.

* (Előadta a M agyarhoni Földtani T ársu la t Gazdaságföld tani Szakcsoport járnak 
1967 II. 22—ii előadóülésén.)
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bauxitszint fekűje kevésbé karsztosodott mint 
a kréta korú telepeké. Az utóbbiakban maxi
málisan 17 m mély töbrök is előfordulnak, át
lagosan azonban csak néhány métert tesz ki a 
fekű karszt-dom'borzat mélységi ingadozása.

A fedő és fekű sorozat között többnyire 
n’ncs s z ögdiszkordancia, csak üledékhézag. A 
fedő összlet mindenütt sík felülettel települ a 
bauxitra. A telepek lencsés kifejlődésűek. A 
permotriász telepek átlagosan 1—4 m, Alanya 
t'rségében 3—5 m, Saimbeyli-Kan közelében 
pedig maximálisan 10 m vastagságúak. A kréta 
korú telepek némileg vastagabbak; Payas tér
ségében 20 m-t is elérik. Az egyes lencsék kö
zött vöröses festődésű, breccsás-konglomerátu- 
mos szövetű mészkő helyettesíti a bauxitot. A 
permotriász bauxitszintben a fekű határán né
hány cm agyagpala vagy talkpala; a fedő hatá
rán pedig 1—5 cm szürke agyagpala található.

A törökországi bauxittelepek többnyire tek
tonikusán erősen igénybevettek. Meredek dő
lésnek, néhol közel függőleges helyzetűek. Pa
yas térségében három egymásra tolt pikkelyben 
találhatók a telepek.

Kőzettani felépítés

A permotriász bauxit általában sötétebb, 
ill. világosabb szürke színű, szabálytalanul fol
tos. Fekete, sárga és sárgásfehér bauxitfajták 
is előfordulnak. A vörösbarna bauxit viszonylag 
ritka. A bauxit mindenütt igen kemény. A fe
kű közelében többnyire breccsás szövetű fluidá- 
lis elrendeződésű alapanyaggal, elvétve néhány 
oolittal. A bauxittest középső része homogén- 
pelitomorf szövetű, paralellepipedonos törésű, 
v 'gül a fedő közelében oolitos-pizolitos szöve
tűvé válik. A pizolitok részben koncentrikusan 
gömbhéjas felépítésűek, részben összetettek. A 
tektonikus nyomóerők hatására gyakran egy
irányúan összenyomottak, lapítottak. Vékony- 
csiszolatiban jól látható, hogy a pizolitokban va
lamivel nagyobb a bauxit szemnagysága mint az 
alapanyagban.

A Zonguldaki alsókréta bauxittelep sajá
tos kőzettani felépítésű: laza, puha. Bauxitos 
agyagba keményebb, pizolitos szövetű, jóminő
ségű bauxitkaviesok és tömbök ágyazódnak 
(Göksu 1954).

A felsőkréta bauxit többnyire vörös, vö
rösbarna, ritkábban szürkésbarna, ill. sárgásfe
hér színű. A bauxittest felső részén narancsszí
nű bauxit is előfordul. A permotriász bauxit 
kevésbé kemény, szövete leginkább pizolitos- 
oolitos. A Payas-i bauxit és bauxitvasére igen 
kemény, sötét vörösbarna színű, fémfényű, pi
zolitos szövetű.

Ásványtani felépítés

Eddig még csak néhány típusos bauxitmin- 
ta ásványos összetételét határozták meg; az 
egyes telepek rendszeres ásványtani feldolgo
zása még nem történt meg. Egyedül az Alanya 
közelében levő permotriász korú bauxittelepről 
készült eddig alapos és korszerű anyagvizsgálat 
(de Peyronnet 1966). Vizsgálatai szerint a bau
xittest alsó részén a bauxit diaszpóros felépí
tésű kevesebb korund kíséretében. A bauxit
test felső részén a diaszpórral azonos mennyisé
gű korund található. A kőzet repedéseiben dur
va kristályos diaszpórt észlelt. A fő vasásvány 
a hematit; mellette 6—10% ilmenit is előfor
dul. A bauxit szilikátásványai a klorit (3—10%) 
és a kloritoid (4—8%). Figyelemre méltó, hogy 
kaolinitet egyáltalán nem talált ebben a bauxit- 
ban. Járulékos ásványok. 1% rutil, néhány tized 
% cirkon és turmalin. A fedő határán levő vas
dús mintákban 25—32% szeriéit is előfordul. A 
bauxit szürke színe nem a pirittől, hanem fi
nomdiszperz eloszlású szerves anyagtól ered.

Wippern (1964) adatai szerint a Menderes 
masszívumot körülvevő smirgel telepek korund, 
magnetit, kloritoid és margaritból állnak.

Az Akseki-i kréta korú bauxit böhmites 
felépítésű kevesebb diaszpórral; a vas hematit- 
ként, a titán anatázként, a kovasav pedig kao
linit formájában van jelen. Payas és Islahye 
térségében a bauxit vasdús bauxitba és bauxit- 
vasércbe megy át. Diaszpóros felépítésű, hema
tit, rutil és ilmenorutil kíséretében (Tschoepke 
1960).

A zonguldaki bauxittelepről csak annyit 
tudunk, hogy az vegyes böhmit-diaszpóros fel
építésű (Göksu 1954).

Kémiai felépítés

A törökországi bauxittelepkről rendszeres 
kémiai anyagvizsgálat és geokémiai kiértékelés 
eddig még nem készült. Ezért az irodalomban 
található elemzési adatok csak közelítő tájékoz
tatásul szolgálhatnak. A permotriász korú bau
xittelepek átlagos összetétele a következő:

AI2O3 SÍO2
Milas 56% 10 %
Alanya v 50% 9 %
Bolkardag 57% 4,5%
Saymbeyli 53% 8 %

Az Alanya-i telepben de Peyronnet (1966) 
szerint alulról felfelé haladva csökken az alu
mínium és titán, nő a kovasav és vastartalom. 
(2. ábra.) A magyar bauxitban megállapított 
AI2O3— TÍO2 geokémiai összefüggés az eddigi
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2. ábra. A z  A lanya-i bauxittelep vegyi összetételénekváltozása a fedőtől a fekűig. (de Peyronnet 1966.
szerint)

adatok alapján úgy látszik az itteni bauxitra 
is érvényes. A titántartalom különben feltűnően 
nagy, átlagosan 3—4%, de maximálisan 5,2%-ot 
is elér. Egyes vasszegény bauxitfajták rendkí
vül nagy alumínium- és kis kovasavtartalom- 
mal tűnnek ki:

ALOS SÍO2 Fe2Ü 3 TÍO2 Izzveszt.
82,1% 0,2 % 3,8% 4,6% 8,3%
79,0 0,8 6,6 5,2 7,4
77,0 0,4 7,8 4,4 10,8
76,0 1,5 12,0 4,9 4,7
72,9 1 ,0 13,2 4,2 7,4

A felsőkréta bauxittelepek közül az Ak- 
sek-i területre a következő átlagértékek jel
lemzők: AI2O3 47—63%; SiOa 4—14%; Fê O;: 
12—30%; TÍO2 1,7—3,2%, +H 2O 11—13%.

Az Islahiye-i bauxitban 42—48% AI2O3 

mellett átlagosan 12—18% SÍO2 található. A 
szomszédos payasi előfordulásban az alumínium 
rovására megnő a vastartalom, a bauxit bauxit- 
vasérobe megy át. Az utóbbi már csak átlago
san 25% ALOs-at tartalmaz, Fe203 tartalma 
viszont meghaladja a 45%-ot. Petrasehek (1965) 
vizsgálatai szerint az előfordulás átlagosan 
0,1% Ni-tartalmú, egy a szerpentin tömzshöz 
közeli telepben viszont alul 1,57%, középen 
0,11%, felül pedig 0,04% Ni-t talált. Emiatt az 
itteni ércet a közeli szerpentin laterites mállás
ból származtatja.

A zonguldaki bauxitban lényegesen kü
lönbözik egymástól a kemény pizolitos bauxit-

kavicsok és az őket beágyazó bauxitos agyag 
összetétele (Göksu 1954):

Kemény
AI2O3 SÍO2 FeiO.i TÍO2 Izzv.

bauxit
Puha
bauxitos

55,0% 5,0% 20,0% 3,0% 13,0%

agyag 40,0 30,0 10,0 2,5 15,0

Genetikai elképzelések

A kutatások kezdeti szakaszában a török- 
országi bauxitot a fekű mészkövek mállási ma
radékának tekintették (Göksu 1954). Az utóbbi 
években Wippern (1962, 64, 65) igen alapos 
vizsgálatokkal újszerű genetikai magyarázatot 
alakított ki.

Az Aksek-i előfordulás bauxitjában több vé- 
konycsiszolatban elbomlott ikerlemezes földpá- 
tok körvonalait ismerte fel. Vizsgálatai szerint 
a fekű mészkő nem tartalmaz földpátokat, te
hát nem lehet a bauxit kiinduló anyaga. Oldási 
maradékának mennyisége is általában 1% alatt 
van és ez szerinte nem elegendő a bauxit több 
millió tonnás mennyiségének származtatásához. 
Az előfordulás közelében zöldkövesedett dia- 
báz, sőt annak agyagos mállásterméke is meg
található. Ezekből származtatja a bauxitot, la
terites mállás révén. A bauxitban talált nö
vénytöredékek alapján vízi (tengerparti, ill. ta
vi) közegben történt leülepedésre következtet. 
A többi felsőkréta előfordulás kiinduló anya
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gául a közelükben található al'bitosodott ofioli- 
tökat tekinti. A mészkő szerepe csak a kova- 
savtartalom kioldásához szükséges pH kialakítá
sára szorítkozott. A gyengén lúgos pH-jú kö
zegben tehát a leülepedett lateritesedett mál
lástermékek tovább kovasavtalanodtak.

Petrasehek (1965) a payasi bauxitvasércet a 
közeli szerpentinek laterites mállástermékének 
tekinti, amit a már említett nagy nikelltarta- 
lom is alátámaszt. A szerpentin kis ALÓ;; tar
talma miatt úgy véli, hogy az utóbbi a közeli 
paleozoós agyagpalák laterites mállásából szár
mazik.

A permotriász bauxitok keletkezését Wip- 
pern a paleozoós diabázos jellegű vulkanizmus- 
sal hozza kapcsolatba. Szerinte a diabáz, dia- 
báztufa és tutit laterites mállásterméke a bau- 
xit. Ennek bizonyítékául szolgálnak azok a sa
játos átmeneti kőzetkifejlődések, melyeket 
egyes bauxitelőfordulások és a feltételezett ki
induló kőzetek között megfigyelt. A Kan-i elő
forduláson a peremek felé a bauxit homokos 
bauxitba, majd diaszpórtartalmú homokba megy 
át. Ez a homok feltehetően a devon kvarcitok 
mállásterméke, míg a bauxitásványok fehér 
üvegtufából származnak.

Mágiánál ugyancsak diaszpóros homokba 
megy át a bauxit és ezt tovább távolodva diasz- 
póros-hematitos kötőanyagú konglomerátum 
váltja fel, majd a kiinduló anyagul tekintett 
diabáz következik.

A permotriász bauxitok breccsás szövete, a 
vékonycsiszolatban felismerhető tört és kopta
tott pizolitok a bauxit áthalmozott voltára utal
nak.

A triász időszak végén a Tauridák hegy
ségképződésével kapcsolatosan erős tektonikai 
nyomás, sőt a nyugati Taurusban gyenge re
gionális metamorf hatás is érte a permotriász 
bauxittelepeket; ásványos összetételüket diasz- 
póros-korundossá változtatva. Izmir térségében 
egy nagy gránitpluton hőhatása is hozzájárul
hatott ahhoz, hogy itt a bauxit, smirgellé me- 
tamorfizálódott. Genetikailag idetartozik a gö
rögországi Naxos szigetén található smirgelelő- 
fordulás, amely az izmiri területtől nincsen nagy 
távolságra.

A fenti átalakulások lezajlása után is szá
mos epigenetikus átalakítóhatás érte a külön
böző bauxittelepeket. Így Wippern (1964) sze
rint a karszttérszinen a bauxit kovasavtalano- 
dása, ha igen lassan, de máig is tart. Ezt bizo
nyítja szerinte az a tapasztalat, hogy a kibú
vásból vett minták átlagosan 1—2%-a kisebb 
SÍO2 tartalmúak, mint a fúrásokból fedőrétegek 
alól vett magminták.

Készletek, kutatási és felhasználási lehetőségek

Bár 1960 óta fokozódó erővel folyik a török 
bauxit kutatása a megkutatottság foka még ma 
is igen gyenge. Ennek tudható be, hogy a török

bauxitkészletekről eléggé ellentmondásos becs
lések láttak napvilágot. 1954-ben Göksu az Ak- 
seki bauxitterület készleteit 20 millió tonnára, 
a Zonguldak-i telepét 3 millió tonnára becsül
te. 1957-ben Ryan 47 millió tonnában, 1962-ben 
Ginsberg már kerek 100 millió tonnában adja 
meg a teljes török bauxitvagyont. Patterson 
1963-ban 10 millió tonna jóminőségű és 65 mil
lió tonna gyenge bauxitot különböztetett meg. 
Ugyanez a szerző 1967-ben megjelent, Földünk 
bauxit készleteit összefoglalóan tárgyaló mun
kájában 30 millió tonna kimutatott és 100 mil
lió tonna reménybeli készletben adja meg a 
török bauxitvagyont. Az utóbbiból 67 millió 
tonna permotriász korú diaszpóros bauxit.

A helyi viszonyokat kétségtelenül legjob
ban ismerő Wippern 1964-ben a kréta bauxit- 
szint készleteit 25 millió tonnára becsülte, 
melynek zöme Akseki ba üxlttenületen össz
pontosul. Ezen kívül Islahye és Payas' térségé
ben 40 millió tonna bauxitvasércet is megkü
lönböztet. A permotriász bauxitszint összesí
tett ércvagyona 60 millió tonna, ebből Milas 
40, Mugla 10, Bolkardag 4, Alanya 3, Saimbeyli 
2 millió tonna. Végül Izmir térségében 10 mil
lió tonna smirgel tartozik még a bauxitszinthez.

A Taurus hegységben még nagykiterjedé
sű megkutatatlan területek vannak, melyeken 
mind a felsőkréta mind a permotriász bauxit
szint előfordulhat. A viszonylag jelentős kész
letek ellenére a bauxit bányászata még nem 
indult meg. A bányászat megindításának fő 
akadálya az, hogy a legfontosabb telepek (pl. 
Akseki) lakott területektől távoleső vad hegy
vidéken fekszenek 1000—2000 m magasan, ahol 
az utak hiányán kívül még a szinte teljes víz
hiány is súlyos problémát jelent. A tengerpart
hoz közelebb fekvő permotriász telepek eseté
ben a bauxit feldolgozása jelent problémát, hi
szen a jelentős korund-tartalmú diaszpóros bau
xit a szokásos' Bayer eljárással nem tárható fel.

Az utóbbi hónapokban olyan hírek láttak 
napvilágot, hogy Törökország külföldi, részben 
szovjet támogatással saját alumíniumipart akar 
kiépíteni. Ha e terv megvalósul, bizonyosnak 
vehető, hogy mindent meg fognak tenni az alu- 
rníniumgyárak hazai nyersanyaggal való ellá
tása érdekében. A bauxitkutatás jelentős fqko- 
zása mellett a gazdaságilag legkedvezőbb hely
zetű előfordulások bányászati megnyitása is 
várható lesz ebben az esetben.
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Die Bauxitlagersitatten dér Türkei 
BÁRDOSSY, GY.:

Dér Author beísohreibt die gecgraphische Verbrei- 
tung, die stnaitiigrapihische Lage und die w iehtigsten Ja- 
gerstatteihkuíndiichiein Angaben dér türkisehein Bauxit- 
Lagenstatiten. Die chemisiohe und minerailoigiische Zu- 
sammenisetziung w ird ,ku,rz gesichildert.

Die Prdblem e dér Bildung dér Baiuxitlagiersitatten 
w erden auch behandelt. Am  Bnde gibt dér Author ei- 
nen Üibierliok über die B auxitvorrate  und über die 
A ussichten ih re r  Erweiiterung.

Hírek

A Bakony hegység ÉNy-i peremén Ugod 
határában két évvel ezelőtt megkezdett perspek
tivikus cement alapanyag kutatások 1968-ban 
Bakonyszücsi—Bakonykoppány körzetében foly
tatódtak. A kutatás célja Nyugatmagyarorszá- 
gon egy cementgyár létesítéséhez a kellő nyers
anyag felkutatása és ezzel a tervezett gyár he
lyének kijelölése.

1967-ben fejeződtek be Biharkeresztes— 
Ártánd környékén a Debrecenben épülő házgyár 
kavicsellátását biztosító felderítő kutatások, 
melyeket 1968-ban a részletes kutatási fázis 
követ.

A Törökszentmiklóstól D-re levő Szentta
mási Állami Gazdaság egyik üzemegységében 
1260 m mélységből felsőpannon képződmények
ből 1400 1/perc, 75 C° hőmérsékletű vizet fa
kasztottak egy vízkutató fúrással.

Cserebökényben egy vízkutató fúrás 1900 
1/perc mennyiségű, 99 C° hőmérsékletű termál
vizet fakasztott 2200 m mélyen felsőpannon 
képződményekből.

A recski komplex geofizikai előkészítő 
munkálatok, melyek gravitációs, földmágneses, 
szeizmikus és geoelektromos módszereket fog
lalnak magukba, befejeződtek. A további fúrá
sokat ezen mérések kiértékelésekor nyert ered
mények alapján fogják kitűzni.

A MÁFI-ban 1965-ben megkezdett 1:10 000 
méretarányú balatoni építésföldtani térképezés 
1967 év végén Balatonakarattya—Örvényes tér
ségében lezárult. 1968 évben a térképezési 
munka Badacsony felé tovább folytatódik, ez
zel egyidejűleg a magaspartok mozgás viszonyai
nak regisztrálására a Budapesti Műszaki Egye
tem, tanszékei geodéziai-geológiai vizsgálatokat 
is végeznek.

1968-ban elkészült — egyelőre csak sok
szorosított formában — orosz nyelvű magya
rázatokkal a mérnök-geológiai szótár. A szótár 
1590 szakszót, terminust tartalmaz, amelyeket 
a KGST országok nyelvén kívül angolul is 
megad. A szótár nagy segítséget nyújt az épí
tésföldtan művelőinek és ,a, szakfordítóknak.
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