
9. Korzsinszkij D. Sz.: Differenciálna ja podvizsnosz- 
tyi komponeintov i metaszamaticseszkaja zonal- 
noszty pri metamorfizme. (XVIII. Geológiai Vi
lágkongresszus jelentése 2. szám. 1950.)

10. Mátyás E.: Mád környéki felső-szarmata vulkáni
utóműködés. („Földtani Kutatás” 1966. Budapest.)

11. Mátyás E.: Jelentés Bulgária nemesagyag, előfordu
lásainak tanulmányozásával kapcsolatos tanul
mány tótról. (Orsz. Érc- és Ásványbányászati 
Vállalat Hegyaljai Mű sokszorosított kézirata. 
1965.)

HeőoKCHTOBbie ajnoMHHHeBbie CbipbH

JJ-p Mamám, E.
A jho m hhhíí nBnneTCH oahhm  H3 Hanőojiee pacnpo-

CTpaHeHHblX 3JieMeHT0B 3eMH0H KOpbI. KaK JIHTOljlHJlbHblií 
3JieMeHT oh oőoramaeTCH b BepxHeií Mac™ 3eMH0ií Kopw. 
n o  KJiapxy ( 1941) oh cocTaBJiHeT 7,55%  Kopbi. E rő  k o h - 
ueHTpauHH b 3eMHofi Kope cocTaBJineT 15,22%  Ha A 120 3. 
iío  CayKOBy ( 1950) oh npiiHHMaeT yqacTiie b nocTpoeHHH 
őojiee neM 268 poaoB MHHepajiob. E rő  őojibinoe pacnpo- 
CTpaHeHHe h KOHneHTpauiiH b Kope —  ajih  npoMbiuiJieH- 
hocth  —  He 03HaHaeT HeorpaiiHHeHHoe CHaőweHHe ajiio- 
MHHHeM. C TpaflHUHOHanbHblMH MeTOJjaMM OH MO>KeT ŐblTb 
HSBaeHeH TOJibKO H3 euHHCTBeHHoro poAa ropHbix nopoa: 
ŐOKCHTa.

3 anacbi ŐOKCHTa Aoőporo KanecTBa, npHMeHneMoro k 
np0H3B0flCTBy no Eaepy rjiHH03eMa cocTaBHJiHCb b 1956 
ro «y  2, 1— 2,7 MHjiJiHapaoB to h h  b KanHTajiHCTHHecKOM 
Miipe. iíp n  ceroAHHUiHefl CTeneHH npoH3BOACTBa 3to  03Ha- 
naeT TOJibKO 70— 90 jieT CHaőweHHH cbipbeM. reorpaiJiH- 
HecKH nepaBHoe pacnpeflejieHiie ő o k ch to b m x  3anacoB h 
T peőoBaHHe ajnoMHHHH pa3BHBaiou;eHCH npoMbiuuieHHO- 
cth  oőpamajiH BHHMaHHe Ha HeöOKCHTOBbie ajiioMHHHeBbie 
CbipbH.

B HacTomuee BpeMH H3BecrHbi 4 THna 3ajieraHHű He- 
ÖOKCHTOBblX ajnOMMHMeBblX CbipbeB. OflHOBpeMeHHO ohh  
oTMeTHT ŐJiaronpHHTHyio reotjia3y  ajih  oőorameHHH ajuo- 
m hhhh  (OepcMaH 1939, CafleuKH-Kapnowiu 1955). Teo- 
4>a3bi cTaHyT hochtcjthm h  3ajieraHHií Hepe3 HecKOJibKHe 
MHHepaabi hjih  rpynnbi MHHepajioB c b u c o k h m  coaepxo- 
HHeM aJlIOMHHHH. rjiaBHbiM ajnoMHHHH-coaepwcamHM 
MHHepajioM ajiKajiHMarMaTHnecKoro THna 3aneraHHÜ h b - 
JineTCH HeiJiejiHH, a rH/ipoTepMajibHoro nocTByjiKaHHwe- 
CKoro THna 3ajieranHÍí —  KaojiHHHT h ajnoHHT. B HcnoJib- 
3yeM0M MaTepnajie ocagoHHoro THna 3ajieraHHH xapaK- 
TepHbi rjiHHHCTHbie MHHepajibi, npe>KAe Bcero poAbi Kao- 
jiH H a, a b MeTaMopiJiHHecKOH reo<jia3e rpaHaTbi h «HCTeH.

12. Szaukov A. A.: Geohimija. (Moszkva 1950.)
13. Szaszin G.: Ésizakmagyairarszág, Szovjet-Kárpátal-

j;a és Észiak-Romániia újharmadkori polimetalli- 
kus éroesedésie. (Orosz nyelvein.) Kézirat, 1966.)

14. Szádeczky — Kardoss E.: Geokémia. (Budapest,
1955)

15. Pentó G.: Jelentés a Beregovo környéki érc- és
ásványkutatás tanasztalatairól. (Kézirat 1965.)

16. Potapenko Sz. V., Vejhez A. A.: Treboványija pro-
imüslennosztyi k kácsesztvu minerálnovo szürja 
G.linü i kaolin. (Moszkva 1962.)

17. Vadász E.: Bauxitföldtan. (Budapest. 1955.)

3 th  4 Tiina 3ajieraHHH oneHb pacnpocTpaHeHbi Ha 
3eMjie. flo c h x  nop hcc jie.no b3h h h  3aHHMajmcb TOJibKO 3a- 
jieraHHHMH, Hcnojib30BaHHbiMii hjih  ncnoJib3yeMbiMH h 
AJih  Apyrnx uejieií. MeCTopo>KAeHHH ajiKajiHMarMaTHae- 
CKoro THna 3ajieraHiiH HccaeflOBajiH Ha nojiyocTpoBe Ko- 
Jia, B PyMblHHH, B MOHrOJlHH, H B CpeAHeH Á 3HH. Eojlb- 
uiHe MecTopo>KAeHH5i aaioHHTa HaxoaHTCH b KHTae okojio 
H aHKHHra, b flnoHHH, b IO jkho ü  Kópén, b KaBKa3e h b 
3 aKapnaTHH. OcaaoMHbie, npe>KAe Bcero KaojiHHOBbie 3a- 
jieraHiin rjiHHbi h necna umpoKO pacnpocTpaHeHbi b MHpe 
(C IH A , T H P , MexocjiOBaKHH, CCCP, nojibina, Eojirapun, 
BeHrpHH). HccjieaoBaHHe MeTaMopijiimecKHx AHCTeHOBbix 
h rpaHaTOBbix cjiaHneB naK HeőoKCHTOBbix ajiioMHHHeBbix 
CbipbeB H3BecTH0 TOJibKO b BojirapHH.

B HacToamee BpeMH npoH3BOAHT rjiHHoaeM H3 HeőOK- 
CHTOBblX ajlIOMHHHeBblX CbipbeB TOJibKO CTpaHbl C BblCOKO- 
pa3BHT0Ű TeXHHKOŰ H nepegOBOH ajHOMHHHeBOŰ npOMbim- 
jieHHocTbio, ho c MajibiMii 3anacaMH ŐOKCHTa. Hcnojib3y- 
iotch  k  npoH3BOACTBy rjiHH03eivia rjiHHa b CH IA , ajnoHHT 
h rjiHHa b  H h o h h h , MeTajijiyprHHecKHH uuiaK b HopBenw , 
HecjieJiHH h ajnoHHT b CCCP. B KHTae ncnojib3yeTCH Cbipbe 
aJHOHHTOBblX MeCTOpO>KAeHHH OKOJIO HaHKHHra K np0H3- 
BOACTBy CepHOH KHCJlOTbl, HCKyCCTBeHHblX yAOÖpeHHH H 
rjiHH03eMa. B HacTonmee BpeMH b oöaacTH pa3paőoTi<n 
HeŐOKCHTOBblX ajlIOMHHHeBblX CbipbeB peUieiia TOJibKO 
npOH3BOACTBO rjIHH03eM3 H3 ajHOHHTa.

npH iipoqHx Cbipbsix őojibuioe KoaimecTBO npnőa-
BOHHblX npOflyKTOB H BejlHKHÍl OŐbÖM KanHTajlbHblX BJIO- 
>KeHHíi npHMHHHioT npoőjieMbi ynoTpeöJieHHio h skoh o - 
MHMHOCTH.

143 CTpaH-HJieHOB C3 B TOJibKO CCCP np0H3B0AHT 1 
npoMbimjieHHbix pa3Mepax HeőoKCHTOBbin rjiHH03eM. B 
HexocjiOBaKiiH ycneuiHO SKcnepuMeHTHpoBaaH c ncnojib- 
30B3HHeM MaTepnajia jie>Kauiero yrjieil h bh co k h m  coflep- 
>K3HHeM A 120 3.
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A nyirádi bauxítteriílet további kutatásának 
várható eredményessége

Irta: Dr. Barnabás Kálmán

1. A feladat

A nyirádi bauxítteriílet egyike a legjelen
tősebbeknek hazánkban nemcsak az érckészle
tek mennyisége, hanem különösen a készletek 
minősége tekintetében. Ennek megfelelően 
földtani vizsgálata a hazai bauxitkutatások 
egyik fontos feladatát képezte hosszú évek óta 
és képezi jelenleg is. A  kutatás még nem feje
ződött be, mert jelentős nagyságú terület még 
reménybeli és további kutatásra vár. A  kutatás 
folytatása azonban bizonyos feltételektől függ.

, Ezek a feltételek lényegében gazdasági 
természetűek és abban a kérdésben foglalhatók 
össze, hogy a termelés várható gazdaságosságát 
tekintve egyáltalán érdemes-e a kutatásokat 
folytatni, vagy legalább is milyen mértékben és 
irányban érdemes?

A feltételek alapvető okai a következők:
1. a bauxit lencsés településű, a bauxit- 

lencsék a felszín alatt elszórtan fekszenek;
2. a bauxitlencsék túlnyomó része a karszt- 

vízszint alatt helyezkedik el, a karsztvíz igen 
nagy mennyiségű, ezért a bányászat erősen víz
veszélyes;

3. a bauxit jóminőségű, az országos bauxit- 
vagyonnal való racionális gazdálkodás szem
pontjából alig nélkülözhető;

4. a bauxittermelés költsége a mélyműve- 
léses bányászat, a lencsés település és az igen 
tekintélyes mennyiségű karsztvíz kiemelési 
költsége miatt nagy és a jövőben várhatóan 
még nagyobb lesz;

5. a bauxitkutatás a lencsés település miatt 
sok fúrást igényel, a kutatás tehát költséges és 
a költségek a jövőben a nagyobb mélység miatt 
várhatóan emelkednek.

A kutatást nyilvánvalóan csak abban az 
esetben érdemes folytatni, ha a kutatással ki
mutatott és megvizsgált új bauxitlencsék érde
mesek lesznek a termelésre, termelésre azon
ban már eleve csak abban az esetben lehetnek 
érdemesek, ha kellő ércvagyonnal rendelkeznek, 
így tehát alapvető feltételként jelentkezik a 
nyirádi reménybeli terület várható eredményes
sége, vagyis annak megítélése, hogy a jelenleg 
reménybelinek minősíthető területről milyen 
mennyiségű bauxit várható. Tanulmányomban 
ezt a kérdést teszem vizsgálat tárgyává.

A vizsgálat azon feltevésen alapszik, hogy

a reménybeli terület földtani alkata és várható 
bauxittartalma lényegében a közvetlenül szom
szédos és a már részletesen kutatott izamajori 
és nagytáirkányi eredményes területrészéhez ha
sonló. Az összehasonlítás statisztikai adatok 
alapján történik.

A  vizsgálathoz felhasznált adatok a MA- 
SZOBAL Bauxitkutató Expedíció és a Bauxit- 
kutató Vállalat kutatásaiból (1950— 1967) szár
maznak, és az 1967. novemberig kialakult • hely
zetet tükrözik.

2. A terület elhatárolása és földtani jellemzése

Az eredményes terület a nyirádi bauxit- 
medence DNy-i szegélyrészét foglalja el, ame
lyen az izamajori, dültnyíresi, alsó-nyírádi-er- 
dői, darvastói, nagytárkányi, tüskésmajori és de- 
áki-pusztai bauxitlencse csoportok helyezked
nek el. (1. ábra). A  területrészt DNy-on felszí
ni felsőtriász dolomitelőfordulások határolják. 
A dolomit a földtani alapzatát képezi a bauxit- 
lencséknek és a harmadidőszaki fedő rétegsor
nak, s felszíne É-i irányba lejt a Kisalföld me
dencéje felé.

A  bauxit a felsőtriász dolomit és a harmad- 
időszaki rétegsor között különálló, változó nagy
ságú lencséket alkot. A  fedő rétegsor alsóeocén 
agyag, szenes agyag, márga, középsőeocén már- 
ga és mészkő, középsőmiocén konglomerátum, 
homokkő, mészkő, felsőmiocén homok, agyag és 
mészkő, pannoniai homok, kavics és agyag, va
lamint negyedkori kavics, homok, lösz, agyag és 
humusz képződményekből áll. A  fedő rétegsor 
vastagsága É felé növekszik és a felszíni dolo
mitelőfordulásoktól 2 km távolságban vastagsá
ga eléri a 150— 180 m-t. A fedő rétegsor egyes 
tagjai hiányozhatnak. (2. ábra).

A  területen a bauxitkutatás már az 1920-as 
években megindult, s 1950-ben kezdődően vált 
különösen erőteljessé. A  bauxitbányászat a D-i 
peremi részen kezdődött a 30-as években.

A terület két részre —  izamajori és nagytár
kányi— osztható, amelyek kiterjedése 12,29, il
letve 9,43 km2, összesen 21,72 km2 (1. táblázat). 
Földtanilag mindkét területrész hasonló felépí
tésű, de a bauxitminőség némileg eltérő. Az 
eredményes területből kihagytam a régi nyírá- 
di bányákra (Sándor, Gábor, Károly, Edgár és 
Arnold bányák) eső területrészt, minthogy az 
arra vonatkozó kutatási és érckészlet adatok na
gyon bizonytalanok.
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NYIRADI QAUXITTERÜLET 
EÖLDTANI SZELVÉNYE

Jelmagyarázat-

!' EZ3 WD r
Jelmagyarázah

n  ö l i  a  h  ^  r r :

A NYIRADI Q AU XIT TERÜLET 
VÁZLATOS TÉRKÉPE

1. ábra. A nyirádi bauxitterület vázlatos térképe 
Jelmagyarázat: 1. bauxit és bauxitos a^yag; 2. kiter
melt bauxit; 3. felsőtriász dolomit a felszínen; 4 vető; 
5 bauxitra eredményes terület határa; 6. bauxitra re
ménybeli terület határa; 7 földtani szelvény iránya.

2. ábra. A. nyirádi bauxitterület földtani szelvénye 
Jelmagyarázat: 1 negyedkori humusz, kavics, homok, 
lösz, agyag; pannoniai homok, kavics, agyag; felsőmio
cén homok, agyag, mészkő; középsőmiocén konglome
rátum, homokkő, mészkő; 2 középsőeocén márga, 
mészkő; alsóeocén agyag, szenes agyag, márga; 3. fel
sőkréta agyag, márga, mészkő; 4 bauxit és bauxitos 

agyag; 5 felsőtriász dolomit; 6 vető
1. táblázat

KUTATÁSI ADATOK A MEGKUTATOTT 
EREDMÉNYES TERÜLETRE VONATKOZÓLAG

Tárgy megnevezése
Területrész

Mérték-
egység Izamajor

Nagvtár-
kány

Ossz.

Terület km2 12.29 9,43 21,72
Ebből • ipari bauxitterület km2 J 1.36 0.68 2.04

meddő terület km2 10.93 8,75 19,68
Bauxitterület aránya az egész területhez % 11,1 7,2 9,4

Fúrások száma db 2050 1600 3650
Fúrások mennyisége ■ezer fm 205,9 98,2 304,1
Fúrásmélység átlagosan m 100 61 83
Eredményes fúrások száma db V90 810 1900
Megkutatottság mértéke fúráson 1,7 1,7 1,7
Megikutatottság mértéke ha'fúrás 0,6 0,6 0,6

Kutatási költség m Ft 9 31,3 95,2
Fúrási egyiségönköltség Ft/fim 310 319 313

Bauxitkészlet ezert t 12.747 8,576 21,323
Fajlagos kutatási eredményesség ezer t/km2 1,037 909 982
Fajlagos kutatási eredményesség t/fm 62 87 70
Fajlagos kutatási eredményesség fim/t 0.016 0,011 0,014
Fajlagos kutatási eredményesség t/Ft 0,20 0,27 0,22
Fajlagos* kutatási költség n/t 5,0 3,6 4,5
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A  reménybeli terület az említett eredmé
nyeshez É és ÉK felé csatlakozik. Felépítése az 
eddigi felderítő és előzetes kutatások adatai sze
rint az eredményeséhez hasonló azzal az elté
réssel, hogy a harmadidőszaki rétegsor vastag
sága nagyobb, továbbá hogy ÉNy-on a fedő 
rétegsorban felsőkréta agyag, rnárga és mészkő 
is megjelenik. Bauxit itt is található, s a felső
triász dolomit és alsóeooén képződmények kö
zött, a terület Ny-i sarkában felsőtriász dolo

mit és felsőkréta képződmények, valamint fel
sőkréta mészkő és alsóeooén képződmények kö
zött fekszik. Települési módja lencsés. A  fedő ré
tegsor vastagsága a terület É-i részén eléri a 
250 m-t. A  reménybeli terület kiterjedése 22.66 
km2 (2. táblázat). Bauxirindikációk még ettől a 
tendertől É-ra is mutatkoztak, s a földtani 
felépítés hasonló. Az eddigi fúrások szórványos 
eredménvei és a nagyobb mélvség .miatt azon
ban ez utóbbi területet reménybeliként egyelőre 
nem vizsgálom.

2. táblázat
JELENLEGI KUTATÁST ADATOK 

A REMÉNYBELI TERÜLETRE 
VONATKOZÓLAG

Mérték-
Tárgy megnevezése egység Nyírád

Terület km2 22,66

Fúrások száma db 120
Fúrások mennyisége ezer fm 22,0
Fúrásmélyság átlagosan m 183
Eredményes fúrások száma db 50
Kutatási költség m Ft 7,0

3. A megkutatottság és az eddigi eredmények

Az eredményes területen ez ideig összesen 
3650 fúrás mélyült, amelyek közül 2050 az iza
majori, 1600 pedig a nagyiárkányi területrészre 
esik. A  fúrásmennyiség összesen 304 100 m 
(205.900 m az izamajori, 98.200 m pedig a nagy- 
tárkányi területrészen). Az átlagos fúrásmély
ség az izamajori részen 100 m, a nagytárkányin 
61, átlagosan 83 m. A  megkutatottság mértéke 
a fúrások száma és a terület nagysága szerint 
mindkét területrészen egyformán 1,7 fúrás (ha, 
ami átlagosan 78x78 m-es fúráshálózatnak fe
lel meg. A tényleges fúrástávolság a bauxitlen- 
csék területén 50x50 m, ritkán 25x25 m, a köz
ti területrészeken 100x100 m. A  megkutatottság 
mértéke tehát elég nagy. Ennek ellenére a köz
ti területrészeken kisebb érclencséket még a 
legúiabb időben is sikerült találni. A két terü
letrész megkutatottsága lényegében azonos.

A kutatás költsége, ami magában foglalja 
a fúrás, a hidrogeológiai és geofizikai kutatás, 
valamint a térképezés költségeit, az izamajori 
területrészen 63,9* millió Ft, a nagytárkányin 
31,3, összesen 95,2 millió Ft. A  fúrási önköltség 
310, illetve 319, átlagosan 313 Ft/fm.

A  fúrások közül összesen 1900 (1090 +  810) 
volt eredményes és azok 21.323.000 t (12.747.000 
+  8.576.000 t) bauxitércet szolgáltattak (száraz 
állapotra számítva). Ércnek minősült az a 
bauxit, amelynek vastagsága legalább 1,0 m, 
hányadosa (AhÓ3% : S;Os%) legalább 2,6 és 
ALOa tartalma min. 40%.

A fajlagos kutatási eredményesség az egész 
területre nézve 982.000 tonna bauxit km2-en- 
ként; külön a két területrészre vonatkozólag 
némileg eltérő: az izamajorin 1.037.000, a nagy
tárkányin pedig 909.000 t/km2. Az eredményes
ség fm-re vonatkoztatva az izamajori terület
részen 62 t/fm, a nagytárkányin 87, a kettő át
lagában 70 t/fm. Ez annyit jelent, hogy fm sze
rint az eredményesség kedvezőbb a nagytárká- 
nyi területrészen, mint a másikon, ami a nagy- 
tárkányi lényegesen kisebb átlagmélység követ
kezménye.

A fajlagos kutatási költség 5,0, illetve 3,6 
Ft't, a kettő átlagában 4,5 Ft/t. Ez elég kedvező 
mutatószám, mert az érték az 1966. évi nyírá- 
di bauxittermelési önköltségnek mindössze 
1,5%-a. Kitermelhető nedves bauxitra (kiter
melhető a műrevaló bauxit 80%-a, műrevaló a 
földtani készlet 98%-a, nedvességtartalom 18%) 
a fajlagos kutatási költség 4,8 Ft/t, ami a ter
melési önköltség 1,6%-a.

A  kutatások az izamajori területrészen 55, 
a nagytárkányin 47, összesen 102 bauxitlencsét 
mutattak ki. Ezek területe összesen 1,36, illet
ve 0,68 km2, a két területrészen együttesen 
2.04 km2. Az izamajori részen tehát a területnek 
mindössze 11,1%-a, a nagytárkányin 7,2, a két 
rész átlagában 9,4%-a ipari bauxittartalmú. Ez 
arra vall, hogy a nagytárkányi területrészen a 
bauxit kisebb kiterjedésű, mint az izamajorin, 
ami különben a területre vonatkoztatott fajla
gos kutatási eredményességben is tükröződik.

Az előfordulási gyakoriság 4,7 bauxitlencse
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km2~enként az egész eredményes területre vo
natkozólag; a nagytárkányi részen valamivel 
nagyobb (5,0), mint az izamajorin (4,5). Ez 
egyezik azzal a megállapítással, hogy a nagy
tárkányi területrészen jelentősen nagyobb 
(79%) a kisebb kiterjedésű (0,1—2,0 ha) bauxit
lencsék aránya, mint az izamajorin (52%). Az 
egész területre vonatkoztatva leggyakoribbak 
az 1,1— 5,0 ha kiterjedésű lencsék (3. táblázat).

3. táblázat

A  BAUXITLENCSÉK MEGOSZLÁSA 
TERÜLET SZERINT

B a u x i t l e n c s é k

Terület, ha
száma, db aránya, %

Iz
am

. 4•4-3

'Á ÖS
iS'Z

. g
S N

.t
ár

k.

N

0,1—0,2 5 9 14 9 20 14
0,3—0,5 4 7 11 7 15 11
0,6—1,0 4 11 15 7 23 15
1,1—2,0 16 10 26 29 n 25
2,1—5,0 19 8 27 35 17 26
5,1—10,0 7 2 9 13 4 9

Összesen 55 47 102 no 100 100

A bauxitlencsék átlagos vastagsága az iza- 
majori részen 4,5 m, a nagytárkányin 5,6 m. 
Izamajorban viszonylag több az 1,0—5,0 m, 
vagyis az aránylag kis átlagvastagságú lencse 
(64%), mint Nagytárkányban (47%, 4. táblázat).

4. táblázat

A BAUXITLENCSÉK MEGOSZLÁSA 
ÁTLAGOS VASTAGSÁG SZERINT

B a u x i t l e n c s é k

Átl. vastagság
száma, db aránya, %

Iz
am

.

N
. t

ár
k.

N! cn m :Ö
Ú
Nt—1

1
& OS

SZ
.

1,0—2,0 6 7 13 11 15 ,13
2,1—5,0 29 15 44 53 32 43
5,1—10,0 20 21 41 36 45 40

10,1—15,0 — 4 4 — 8 4

összesen 55 47 102 100 100 100

A  készletek mennyisége tekintetében az 
izamajori részen a közép (101—500 ezer tonna 
készlettel) és nagyméretű (501 ezer tonnánál 
nagyobb készlettel) telepek viszonylag gyako
ribbak (6?%), mint a nagytárkányin (51%). Ez

utóbbi területrészen tehát a telepek általában 
kisebb készletűek, mint az izamajorin (5. táb
lázat).

5. táblázat

A BAUXITLENCSÉK MEGOSZLÁSA 
KÉSZLETMENNYISÉG SZERINT

Kétszüe'jmiennyiség 
ezer t

B a u x i t l e n c s é k
száma, db aránya, %

Iz
am

.

N
.t

an
k.

O
S

S
Z.

Iz
am

.

N
.t

ár
k.

os
sz

.

2— 20 4 10 .14 7 21 14
21— 50 6 6 12 11 13 12
51— 100 8 7 15 15 15 15

101— 2 0 0 14 13 27 25 28 26
2 0 1 —  5 0 0 17 8 25 31 17 24
501—1000 4 1 5 7 2 5

1001— 2 2 4 4 4 4

összesen 55 47 102 100 100 100

Az ércminőség a két területrészen észre-
vehetően eltérő: Izamajorban a bauxit mono- 
hidrátos, ezért az AI2O3 tartalom nagy (53,2%), 
a hányados 8,6, Nagytárkányban a bauxit vál
tozóan monohidrátos és mono-trihidrátos, ezért 
az ALOa tartalom kisebb (49,8%). A hányados 
9,6, tehát jobb, .mint Izamajorban. Az átlago
san jó minőség (8,9 hányados) következménye, 
hogy az. eredményes területen a bauxitlencsék 
71%-ában a készletek átlagos hányadosa jobb 
7-nél (6. táblázat).

6. táblázat

A BAUXITLENCSÉK MEGOSZLÁSA 
ÉRCMINŐSÉG SZERINT

B a u x i t l e n c s é k

Ércmiinőisóg,
hányados

száma, db aránya, %

it-H N
. t

ár
k.

os
sz

.

►̂j N
. t

ár
k.

O
SS

Z.
I

> 10,0 16 19 35 29 40 34
7,0— 9,9 22 16 38 40 34 37
4,0— 6,9 16 8 24 29 17 24
2,6— 3,9 1 4 5 2 9 5

összesen 55 47 102 .100 100 100

A  reménybeli területen eddig 120 fúrás 
mélyült részint 500x500 m-es hálózatban, részint 
sűrűbben, s közülük 50 lett bauxitra eredmé
nyes. Ennek és a hasonló földtani felépítésnek 
alapján lehet a területet reménybelinek minő
síteni. A  fúrások hossza összesen 22.000 fm, s 
az. átlagos fúrásmélység 183 m. A  kutatási költ
ség 7,0 millió Ft.
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4. A várható eredményesség és a kutatás 
gazdaságossága

Feltételezzük, hogy a reménybeli terüle
ten a bauxitkifejlődés az izamajorihoz és nagy- 
tárkányihoz hasonló vagy közel hasonló, ezért 
a reménybeli területen is közel hason’ó ku
tatási eredményességre számítunk. A várt 
fajlagos kutatási eredményesség 990.000 
t bauxit km2-enként, vagyis valamivel 
kisebb, mint az eredményes területen kimuta
tott tényleges érték. Eszerint a reménybeli te
rületről kereken 20.000.000 t bauxit várható.

A bauxit lencsés településű, az előfordulás 
gyakorisága kb. 4,5 leneseim2, s az ércminőség 
a megkutatott terület bauxitjáéhoz hasonlóan 
jó, átlag 8 hányadosé. A várható bauxitlencsék

száma 102, s az átlagos érckészlet 200.000 t 
lencsénként. Az átlagos telepmélység 170 m (80 
és 250 m között).

Amennyiben hasonló megkutatottságot, 
vagyis 1.7 fúrást kívánunk ha-ként a remény
beli területen is, mint a már igazoltan eredmé
nyesen, úgy a szükséges fúrások száma az ed
dig lemélyítetteken kívül 3730. A  felderítő és 
előzetes fúrások alapján az átlagmélység 190 
m-re tehető, a szükséges fúrási kutatás terje
delme tehát 709 000 fm.

A várható lényegesen nagyobb átlagmély
ség következtében nagyobb fúrási önköltséggel, 
rosszabb failagos kutatási eredményességgel és 
ennek megfelelően lényegesen nagyobb fajla
gos kutatási költséggel (15 Ft/t) kell számolni, 
mint az eddigi munkálatoknál (7. táblázat).

7. táblázat

TERVEZETT KUTATÁST ADATOK A REMÉNYBELI 
TERÜLETRE VONATKOZÓLAG

Tárgy megnevezése Mérték-
egység Nyírád

Terület km2 22,66

Megkutatottság mértéke fúrás/ha 1,7

Fúrások száma (az eddig lemélyítettek nélkül) db 3730
Fúrásmélység átlagosan m 190
Fúrások mennyisége ezer fm 709
Fúrási egységönköltség Ft/fm 430
Kutatási költség (az eddigi költség nélkül) m Ft 298
Fajlagos kutatási eredményesség ezer t/km2 900
Bauxitkészlet ezer t 20,000
Fajlagos kutatási eredményesség t/fm 28
Fajlagos kutatási eredményesség fim/t 0,035
Fajlagos kutatási eredményesség t/Ft 0,07
Failagos kutatási költség Ft/t 15

Kitermelhető bauxitkészlet, száraz ezer t 15,400
Kitermelhető bauxitkészlet, nedves (18%) ezer t 18,700
Fajlagos kutatási eredményesség nedves 

kitermelhető bauxitra t/fm 26
Fajlagos kutatási költség nedves 

kitermelhető bauxitra Ft/t 16

A  reménybeli területen várható átlagos bauxittermeiési költségek meghatározása az 
alábbi adatok alapján történt.

Földtani érckészlet egy koncentrációban 
(száraz)

Földtani érckészlet egy koncentrációban 
(nedves)

Kitermelhető készlet egy koncentrációban 
(nedves)

Bauxitlencsék száma egy koncentrációban 
Koncentráció területe 
Bauxitlencsék területe ebből 
Átlago-s telepvastagság 
Átlagos telepmélység 
Átlagos ércminőség: Ah Os 

SÍO2

2.700.000 t

3.300.000 t

2.500.000 t
12—13 db
3,0 km2
9 %
5,0 m

170,0 m
50 %
6 %

14



A  műszaki feltételezés a következő: A  fo
lyamatban lévő nagyarányú vízemelés hatáfára 
a karsztvízszint regionálisan süllyed nagy terü
letre kiterjedően, így a reménybeli területen
is. A vízemelés tervezett mennyisége a bánya 
élettartama folyamán átlagosan 20—40 m3 perc. 
A vízemelés 3 évvel a bánya megnyitása előtt 
kezdődik. A  bánya kapacitása 250.000 t/év, tel
jes élettartama {termelésfelfutással és vissza- 
feilődéss°l együtt) 14 év. Ilyen feltételezés mel
lett a számított termelési költőé'? a szükséges 
vízemelés mértékétől függően 8— 25%-kal több 
a jelenleginél, és a várhatóan ió ércminőségnek 
(50% AlOii, 6% SÍO2) megfelelően a költségha
táron belül marad.

Amennyiben a fajlagos kutatási eredmé
nyesség nem 900.000 t/km2, hanem annál ke
vesebb, akkor természetesen a kutatás hatásfo
ka és gazdaságossága kedvezőtlen irányban vál
tozik.

5. Következtetések

1. A  nyírádi reménybeli kutatási területen 
jelentős mennyiségű bauxit várható, de a kuta
tás költsége és gazdasági eredményessége az ed
digihez képest előreláthatóan kevésbé kedvező.

2. Esetleges bauxittermelés esetén a terme
lési költség a jelenlegihez képest átlagosan nem 
lesz túlságosan nagyobb, s bizonyosan a költség- 
határon belül marad.

3. A  várható fajlagos kutatási költség a szá
mított termelési költségnek csak néhány °/o-a, a 
kutatás folytatásának az indokoltsága és mére
tezése tehát döntően a termelés gazdaságosságá
tól függ.

4. Hasznos lenne olyan számítások elvég
zése, amelyek a nyírádi reménybeli területre 
nézve a települési mód, ércmennyiség és minő
ség függvényében területrészenként megálla
pítják a termelés gazdaságosságának alsó hatá
rát.

5. A  jövőbeli nyírádi földtani kutatásokat 
a termelés előrelátható gazdaságosságának meg
felelőm folyamatosan és következetesen azokra 
a területrészekre kell irányítani, amelyeken a 
bauxittslepülés és ércmennyiség valószínűleg 
kielégítően kedvező ahhoz, hogy az esetleges ter
melés gazdaságos legyen.

Br. (BARNABÁS K.: The expectable efiiciency of fur- 
ther explorat'on on (he Nyirád 
baaxiia territory (W-Hungary).

In the period 19C0—fí7 n of 21,72 km2
by Nyirád was explored in detail, 982 ’thousands tóm 
of bauxite of industrial quality per km2 were sta'ed, 
containing on the average 51,8% A1203 and 5,8% SiOi.

The bauxite is in lemos and is strah;graphieally 
situated an Upper Triassic dolomité under Teriiary and 
Quaijeimary sedimemtairy layetrs. On the territo- 
ry, explored in detail, 102 lens es of bauxite were 
found, having an extension of 2 hectares and 209 thou- 
samds tcns of őre cement cin the average.

According to data of explorations the territory 
to N and NE has a geologically similar structure, that 
rmeans, from the point of view of bauxite exploration 
it is a perspectivic one. On the basis of analogy it is 
to be expected, that a íurtner terruory of 22—23 km2 
would be productive, containine 900 thousand.s tons 
of bauxite per km2, that is 20 millions tons totál. Ac
cording to econoimical calculations, presumable pro- 
duction costs on the perspectivic territory will be on 
8—25% hiigher than ,coay ones, and in accordance to 
the expectable good quality of őre they will remain 
v/ithin the cost-limit.
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