
Tokajhegységi meddő kőzetek és kőzetalkotók 
felhasználási lehetőségének kutatása

ír ta : Kiss Lajos

A  Tokaji-hegységben 1957-ben Varjú Gy. 
vezetésével megindult széles körű, intenzív és 
módszeres földtani kutatás iparilag hasznosít
ható számos új ásványinyersanyag-telep, illetve 
kőzettípus megismerését eredményezte.

A  kerámikusok nagy érdeklődést tanúsítot
tak a riolitszármazékú, főleg piroklasztikumos 
telepek agyagásványosodott kőzettípusainak 
újonnan megismert anyagai iránt. Finomkerá
miai célra megfelelőnek vélt, különféle minősé
gű számos kőzettípus ásványikőzettani, laborató
riumi és kisüzemi szintű dúsítási és finomkerá
miai technológiai kutatását végezték el.

A  tokajhegységi kerámiai nyersanyagtípu
sok komplex vizsgálata következetesen bizonyí
totta azoknak számos specifikus —  gyártástech
nológiai jelentőségű —  előnyös tulajdonságát. 
Ezeket a sajátosságokat elsősorban a hidroter
mális genetiíkájú ásványi alkotók minősége és 
mennyisége determinálja.

A  terület nyersanyagainak általános jellem
zéseként a legfontosabb tulajdonságok közül ez 
alkalommal is helyénvaló néhányat hangsú
lyozni:

—  A  hidrotermális eredetű, kaolinit cso
portba tartozó ásványok kristályai jó l fejlettek 
és többnyire összetapadt szemcsehalmazokat al
kotnak. Az ilyen anyagokat kis fajlagos felület 
jellemzi, kerámiai szempontból sovány anyagok. 
A  hidrotermális eredetű kaolinit rendkívül haj
lamos égetéskor primér mullittá és krisztobalittá 
átalakulni.

—  Az ilfl.it- és az allevardit-tartalommal 
arányosan nő az anyagok plaszticitása és száraz 
szilárdsága. Égetésükkor az üvegfázis 900 °C 
körül megjelenik és 1150 °C-on az anyagok tel
jesen betömörödnek. A  szövetszerkezetet bőséges 
üvegfázisba beágyazott, jó l fejlett, tűalakú, má
sodlagos mullitkristályok jellemzik.

—  Az üli- vagy allevardit-tartalmú nyers
anyagokból készített formatestek felületén a la
mináris agyagásványok orientáltan tömörülnek. 
Ennek következményeként az optimális betömö- 
rödés égetési hőmérséklettartomány 30— 40 °C- 
ra korlátozódik. A  felületen keletkezett olvadék 
a test belsejébe zárt levegő, gőzök és gázok eltá
vozását meggátolja. Az égetési hőmérséklet to
vábbi emelése a formatestek duzzadását, azok 
deformálást okozza.

—  A  hidrotermális eredetű kerámiai nyers
anyagokban lévő nagy diszperzitású szabad SiCb 
—  epigén kvarcszemcsék, esetenként kalcedon 
és amorf kova —■ a szabványos kerámiai masz- 
szák, ill. termékek szövetszerkezetének vázkép
ző kvarcszemcséitől merőben eltérő, specifikus 
tulaj donságúak. Az alkáliszegény masszák ége

téskor a fent említett SiCh-változatok, azok 
közül is főleg az amorf kovasav, 1250 °C körüli 
hőmérsékleten teljes egészükben krisztobalittá 
alakulnak át. A  monotrop átalakulást az alká- 
liák mérséklik, sőt azt meg is gátolhatják. 
Aránylag kevés — 1,5— 2% —  alkália jelenlété
ben a finom kvarcszemcsék is megolvadnak, az 
olvadék mennyiségét és annak viszkozitását nö
velik, a formatestek égetés alatti állékonysága 
fokozódik, illetőleg a deformáció veszélye 
csökken.

—  A  nagy diszperzitású kvarcot és alkáliét 
hordozó agyagásványokat tartalmazó tokajhegy
ségi kerámiai nyersanyagok egyik legértékesebb 
tulajdonsága, hogy kiégetetten azok hajlítószi
lárdsága a klasszikus porcelánokét több száz 
kp/cm2-el is felülmúlhatja.

A  Tokaji-hegységben elvégzett eddigi kuta
tások alapján felmért finomkerámiai nyers- 
anyagvagyon nagyon jelentős. A  finomkerámiai 
célra közvetlenül felhasználható, tehát szennye
ződésmentes és megfelelő mennyiségű hasznos 
ásványt tartalmazó nyersanyagtelepek bőven 
találhatók éppen úgy, mint előkészítéssel —  
dúsítással —  arra alkalmassá váló kőzettelepek.

A  hidrotermális környezet, egyfelől az ás
ványgenetikára visszavezethető specifikus és 
előnyös nyersanyagtulajdonságok keletkezésé
nek kedvezett (Varjú Gy. 1965, 1966), másfelől, 
nagyobb kiterjedésű, összefüggő, anyagukban 
homogén nyersanyagtelepek kialakulásának 
nem.

A  törések mentén megnyilvánuló erőteljes 
hidrotermális működés nagy kiterjedésű agyag
ásvány-lelőhelyeket, primér telepeket hozott 
létre. A  hidroterma-centrumok környékén az 
egyes agyagásványfajták öves', zónás kifejlődé
sében törvényszerűség mutatkozik. Övenként 
egy, esetenként kettőnél is több agyagásvány
fajta vált uralkodóvá (Varjú Gy. 1963, 1965, 
1966; Mátyás E. 1966, 1973). Ha azok koncent
rációja eléri a 25— 30%-ot, olyan finomkerámiai 
alapanyagként vehetők számba, amelyekből dú
sítással iparilag hasznosítható nyersanyagtípu
sokat lehet előállítani. Sajnos, többször az öves 
kifejlődésű primér előfordulásokon belül is, az 
elszínező és egyéb káros komponensektől men
tes, finomkerámiai célra alkalmas haszonanyag, 
meddő kőzetekben zártan, lencsés, tömbös kifej
lődésű (Mátyás E. 1966).

A  hegységperemi, egykori limnikus meden
cékben leüllepedett, tehát áthalmozódott, má
sodlagos agyagtelepek agyagásványtartalma az 
elsődleges telepekénél nagyobb. Az üledékgyűjtő 
medencékben az agyagásványokkal egyidejűleg 
finomkerámiai szempontból inért, vagy éppen 
káros ásványok, kőzettörmelékek is felhalmo-
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zódtak. Ezek mennyisége és minősége az egy
kori medence partszegélyi, a behordott törmelék 
minőségi, mennyiségi és áramlási viszonyaitól 
függően változott. Ennek következményeként, a 
másodlagos agyagtelepek sem homogén kifejlő
désnek, összetételük vertikális és horizontális 
irányban egyaránt ingadozó.

A  finomkerámia ipari minőségű haszon
anyag kitermelése csak szelektív bányászattal 
lehetséges, ami minden esetben nagytömegű 
meddőkőzet megmozgatásával jár együtt és az 
az önköltséget növeli.

A  közvetlenül vagy csak előkészítés után 
(dúsítással) hasznosítható kőzetek mennyiségét 
a káros komponensektől terhelt kőzettípusok 
mennyisége többszörösen meghaladja. Ezeknek, 
a finomkerámiai szempontból meddő kőzetek
nek, valamint a dúsításkor visszamaradt anya
goknak (dúsítási meddők) ipari hasznosításához 
népgazdasági érdek fűződik, mert hasznosításuk 
esetén a hazai nyersanyagválaszték bővülne és 
a finomkerámiai minőségű haszonanyagok ki
termelése is gazdaságosabbá válna. Ez indokolta 
ezeknek az anyagoknak közelebbi vizsgálatát.

A  Központi Földtani Hivatal kutatásokat 
végeztet a nem műre érdemes ásványi nyers
anyagok gazdaságos felhasználási lehetőségeinek 
megismerésére. Ennek a programnak keretében 
kapott megbízást a Szilikátipari Központi Ku
tató és Tervező Intézet a tokajhegységi ásványi 
nyersanyog mellék- és meddőkőzeteinek vizsgá
latára, valamint a felhasználási lehetőségek fel
derítésére.

A  meddőkőzetek vizsgálata a több évtized 
óta működő bányák különböző kőzettípusaival 
kezdődött:

1. Bonbolyi kaolinbánya meddőkőzettípu
sai;

2. A  Füzérradvány melletti Koromhegy ka
vicsos, homokos, illites meddőkőzet
típusai.

Ezeket követően sorkerült az újabban meg
ismert finomkerámiaipari nyersanyagokat ma- 
gukbafoglaló telepek meddőkőzettípusainak 
vizsgálatára:

3. Mád melletti Királyhegy Dobozi oldal 
dúsítható kőzetének dúsításakor vissza
maradó része, dúsítási meddő.

4. Mád melletti Királyhegy Töröktanya 
környéki kaolinites-allevarditos, vasoxi- 
dos szennyeződésű kőzettípusai.

5. Ond melletti Bábavölgy kaolinites— illi
tes, vasoxidos szennyeződésű kőzettí
pusai.

A vizsgálati eredmények rövid összefoglalása

1. A  bonbolyi kaolirtbánya finomkerámiai 
szempontból meddő kőzettípusai.

A  bombolyi kaolinbánya kovasavas kaoli- 
nit-tartalmú, finomkerámiai célra megfelelő két 
nyersanyagtípusának (kemény vagy Zsolnay-

típus, puha vagy Gránit-típus) kitermelése min
denkor tekintélyes mennyiségű meddőkőzet 
megmozgatását igényelte. Egyrészt, a kovasav 
megnövekedőit aránya miatt tekintik meddőkő
zetnek az egyébként kis vasoxidtartalmú anya
got, másrészt, a kovasavtartalom és kaolintarta
lom miatt megfelelő lehetne, de vasoxid meny- 
nyisége a megengedettnél nagyobb.

A  nagy kovasavtartalmú, vasoxidban sze
gény kőzettípussal elvégzett vizsgálatok alapján 
megállapítást nyert, hogy ez a kőzettípus fehér- 
cementgyártásra alkalmas. A  vizsgálatok ered
ményeként nemcsak a fejtésből folyamatosan 
kikerülő kőzetet tudták értékesíteni, hanem az 
évtizedek óta felhalmozódott hányó anyagának 
átválogatásával is fehércement gyártására meg
felelő nyersanyagot kaptak.

A  vasas szennyeződésű kőzettípust 1965- 
ben vizsgálták azzal a célzattal, hogy a kályha- 
csempegyártásnál felmerült samotthiányt ezzel 
pótolják. Az üzemi szinten elvégzett kísérletek 
bebizonyították, hogy a kályhacsempe-öntő- 
masszában a samott 50%-át helyettesíteni lehet 
ennek az anyagnak megfelelő szemcseösszeté
telű őrleményével.

2. Füzérradványi kavicsos, homokos, illites 
meddőkőzet.

A  Füzérradvány melletti Koromhegy—Em
berkő vonulat illites kőzettelep a finomkerámia- 
ipar legjelentősebb hazai plasztikus nyersanyag- 
előfordulása. Az iparilag jelenleg hasznosított I. 
és II. osztályú nyersanyagtömbök meddőként 
kezelt homokos és kavicsos típusú kőzetek közé 
ékelődnek, mely utóbbiaknak agyagásvány-tar
talma 30— 40%, vasoxidtartalma pedig 0,5% 
körüli.

A  jelentős agyagásványvagyon ipari érté
kesítésének lehetőségét a szerző javaslatára 
megvizsgálták. Az agyagásványfrakció kinyeré
sére 20 mikron szemcsehatárnál elválasztó hid- 
rociklonos eljárás megfelelőnek bizonyult. A  
módszer hatékonyságát az alábbi adatok szem
léltetik:

Eredeti 1Dúsított I. O.
* anyag anyag illit

súly % átlaga

SiCb 74,5 60,9 56,7
АЬОз 15,8 25,0 26,8
FeaCh 0,44 0,47 0,68
KiO 4,0 5,8 7,9
Izz. veszt. 2,9 4,8 5,0
Iliit 38 65
Kvarc 49 26
Földpát (egyéb) 13 9

Szemcseösszetétel:
—(— 20 mikron 0 2,4
4-10 mikron 0 6,3
+  5 mikron 0 19,8

2 mikron 0 41,4
—  2 mikron 0 58,6
Hasznos súlykihozatal kb. 40
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Összehasonlítási célt szolgálnak 28 I. osz
tályú Alit szállítmány (Pécsi Porcelángyár 1963. 
év) kémiai elemzésének átlagértékei.

A  fent közölt adatokból kitűnik, hogy a kő
zet 40%-a hirdociklonos eljárással értékes, 
Európa-szerte keresett plasztikus finomkerámiai 
nyersanyagként értékesíthető.

Figyelemre méltó tény, hogy a dúsított 
anyag vasoxidtartalma 0,5% alatti értékkel a 
28 db I. osztályú illitéhez képest kedvezőbb.

Az illites dúsítmány vizes szuszpenzióinak 
gazdaságos víztelenítését nyersanyagkeverékek 
készítésével oldották meg. Az illites anyag híg 
szuszpenziójához ülepítéssel könnyen besűrű
södő kaolinites iszapot adagoltak, pl. királyhegyi 
dúsított sovány kaolint (Barna J., Kiss L.).

Megállapítást nyert, hogy a füzérradványi 
meddőkőzetek dúsíthatok, így a finomkerámiai 
plasztikus nyersanyagvagyon tetemesen megnö
velhető. Nyersanyagkeverékek készítésével a 
víztelenítés is gazdaságosan megoldható és a fi
nomkerámiai céloknak legmegfelelőbb összeté
telű, közel állandó minőségű, nagyobb vagy 
kisebb képlékenységű nyersanyagok állíthatók 
elő.

Az ipmort— export áruforgalomban, a de
vizamegtakarításon túlmenően, exportra is ko
moly lehetőség kínálkozik.

3. Királyhegy dobozi oldal dúsítható kőze
teinek dúsításból visszamaradó rész, dú
sítási meddő.

A  királyhegyi kaolinites dúsítható kőzettí
pusból 24— 28% hasznos súlykihozatallal finom- 
kerámiai célra megfelelő anyagot lehet haszno
sítani (Barna J., Kiss L.).

A  dúsítási folyamatból, a termelési veszte
séget is figyelembe véve, az eredeti kőzetnek 
65— 70%-a dúsítási meddőként terhelné az 
önköltséget.

Kutatásokat végeztünk a dúsítási meddő 
hasznosítására. A  3— 0,02 mm 0 szemcsézetű 
anyagot nagy kvarctartalom, figyelemre méltó 
kaolinitmennyiség és 0,5%-nál kevesebb Fe2Ö3- 
tartalom jellemzi.

A  dúsítási meddő összetétele:

SiO> 80 --85  % Kvarc 70— 80%

АЬОз 9 --11 % Kaolinit 15— 20%

FeaCh 0,3--  0,5% Alunit 0 -  2%

SCb 0 --  2 %

Szemcseösszetétele:

3,00— 1,40 mm 0 35— 40%
1,40— 0,20 mm 0 15— 20%

0,20— 0,03 mm 0 7— 10%

0,03— 0,02 mm 0 5—  6%

— 0,02 mm 0 3%

Az anyag hajszálrepedéses rideg szemcséi
nek őrlése a kvarchomokénál kevesebb energiát 
igényel. Égetéskor a benne lévő kvarc 1250— 
1350 °C közötti hőmérsékleten krisztobalittá 
alakul. A  fehérre égő anyag, az eredeti kaolin
tartalomtól függően, 12— 15% mullitot tartal
maz. A  dúsítási meddő ipari hasznosítását több 
irányban megvizsgálták.

a) Laboratóriumi, majd a Pécsi Porcelán- 
gyárban elvégzett üzemi kísérletek, 
amelyek a kályhacsempe-öntőmasszában 
a samottőrlemények dúsítási meddővel 
való helyettesítését célozták, kedvező 
eredménnyel végződtek. Megállapítást 
nyert, hogy a kályhacsempe-gyártáshoz 
szükséges és nehezen beszerezhető sa- 
mottőrlemény 50%-át dúsítási meddővel 
lehet helyettesíteni.

b) Laboratóriumi kísérletek alapján meg
állapították, hogy műszaki porcelán- 
masszában a királyhegyi dúsítási meddő 
a plasztikus komponensek égetési zsugo
rodását csökkenti, a massza optimális 
hőmérséklettartományát megnyújtja, a 
próbatestek hajlítószilárdságát növeli és 
annak fehérségi értékét is javítja.

További kutatásra lenne szükség annak 
megállapítására, hogy a királyhegyi dúsítási 
meddő őrleménye vázképző masszakomponens
ként milyen optimális arányban használható fel 
és főleg szükséges lenne az optimális granulo- 
métria megállapítására.

c) Szaniter öntőmasszában 10% súlyarány
ban keverhető vázképzőanyagként a 
királyhegyi dúsítási meddő finom őrle
ménye.

Az eddigi vizsgálati eredményék arra utal
nak, hogy egy esetleges dúsítómű önköltségének 
csökkentésére van lehetőség, amennyiben a dú
sítási maradék is, a dúsítási meddő, hozzájárul
hatna a haszonanyagválaszték bővítéséhez.

4. Királyhegy— Töröktanya környéki koali- 
linites-allevarditos, vasoxidos szennyező- 
désű kőzettípus.

A  Királyhegy— töröktanyai területen lemé
lyített hét kutató akna anyagainak dúsítási 
vizsgálatakor ismertté vált, hogy a finomkerá- 
miailag hasznoítható, kis vasoxidtartalmú 
nyersanyagtípusokat itt is nagy vasoxidtartalmú 
—  finomkerámiai szempontból meddő —  kőzet- 
tömegek veszik körül.

Mint az ásványbányászat, mint a finom- 
kerámiaipar részéről felmerült a töröktanyai 
kőzettípusok természetes állapotban való fel- 
használásának igénye.

A  hét kutatóakna kőzettípusainak 1 : 1 ará
nyú keverékét 90 mikronos finomságra megőröl
ték és az őrleményből padlóburkolólapokat saj
toltak. A  megfelelő granulometriájú és nedves
ségtartalmú présporból megfelelő szilárdságú, 
jól kezelhető formatestek készíthetők.
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A  hét kutatóakna összevont anyagának oxidos 
összetétele:

Izz. veszt. 4,05% MgO 0,150/o

SÍÖ2 78,43% CaO O,570/0

TÍÖ2 0,15% Naaö 0,06%

АЮ з 13,20% K 2O 2,41%

FeaÖ3 1,25 % SCb 0,170/0

Az 1150 °C-on kiégetett formatestek
j ellemzői:

Teljes zsugorodás 5,9 %

Térfogatsúly 2,29 gr/cm3

Vízfelvétel 2,50%

Látszólagos porozitás 5,54%

A  laboratóriumi kísérletek alapján megálla
pították, hogy a Királyhegy—töröktanyai kaoli- 
nitesedett-allevarditosodott riolittufa típusainak 
keveréke padlóburkolólap gyártására megfelelő.

A  vizsgálatok alapján valószínűnek látszik, 
hogy a töröktanyai kőzetek masszakomponens
ként külső burkolólapok gyártására is alkal
masak.

A  laboratóriumi vizsgálatok a töröktanyai 
terület anyagainak épületkerámiai hasznosítha
tóságára utalnak, de finomkerámiaipari jelentő
ségük is van, amennyiben a vasas szennyező
déstől kevésbé terhelt részek szelektív bányá
szata gazdaságosabbá válna.

5. Ond melletti Bábavölgy kaolinites, illi- 
tes, vasoxidos szennyeződésű kőzet
típusai.

A  bábavölgyi területen mélyített három 
kutatóakna anyagai vasoxid-szennyeződés szem
pontjából eltérő minőségűek voltak. Az 1,8— 2% 
körül FeaCh-ot tartalmazó kőzettípusokból hid- 
rociklonos dúsítással kinyert frakció ТеЮз-tar- 
talma 2%-ot is meghaladhatja. A  kedvező ke
rámiai tulajdonságokkal rendelkező anyag 
(plaszticitás, önthetőség, betömörődés stb.) vizs
gálatának szükségessége épületkerámiai szem
pontból is felvetődött.

A  három akna anyagának átlagosított keve
rékét 90— 60 mikronos finomságú őrleményből 
öntéssel, plasztikusan és különösképpen sajto
lással jól megmunkálható masszát lehet készí
teni. A  kiszárított anyag hajlítószilárdsága 
30 kp/cm2 körüli.

A  sajtolt formatesteket 1200— 1250 °C-on 
kiégették. Az égetett anyag betömörödött, annak 
hajlítószilárdsága 350— 600 kg/cm2, térfogat- 
súlya 2,20 g/cm3, látszólagosporozitása 9— 5%.

Az égetés folyamán kialakult szövetszerke
zet felépítésében kristályos fázisként mullit, 
kvarc és kraisztobalit mutatható ki.

A  kiégetett anyag színe, a vasoxid- és a 
titánoxid-tartalomtól, valamint az égetési hő
mérséklettől és a kemenceatmoszférától füg
gően, tetszetős, zöldesszürke.

A  kísérletek eredményeiből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy a bábavölgyi kaolinites-illites, 
vasas szennyeződésű kőzettípus a hazai épület- 
kerámiaípar egyik jelentős nyersanyagbázisává 
válhat.

összegezve a fent vázolt kísérleti eredmé
nyeket, azokból arra lehet következtetni, hogy 
a Tokaji-hegység területén sok millió tonna kü
lönböző ásványi összetételű, mindezideig ipari
lag nem hasznosított, olyan „meddő kőzet” -va- 
gyon van, amely épületkerámiai termékek gyár
tására alkalmas.

Az épületkerámiai nyersanyagok hasznosí
tása elősegítené a kisebb tömegű finomkerámia- 
ipari nemes nyersanyagok termelését. Ez utób
biak az agyagásványos nyersanyagtömegeknek 
csak tört részét képezik, abban beágyazottan 
fordulnak elő. Önálló művelésük gazdaságossága 
kérdéses. A  gazdaságos termelésére reális lehe
tőség nyílna, ha a beágyazó nagytömegű, ter
melési önköltséget terhelő, mindezideig „med
dődnek nyilvántartott, épületkerámiai minő
ségű nyersanyagokat a kerámiaipar felhasz
nálná.

Az épületkerámiai minőségű nyersanyagok 
nagyvolumenű hasznosításával, minden valószí
nűség szerint gazdaságossá válna a finomkerá
miai célra dúsított nyersanyagtípusok előállí
tása is, így a felhasználó ipar jó és közel állandó 
minőségű, importot helyettesítő nyersanyagok
hoz juthatna. A  tokajhegységi hidrotermális 
genetikájú ásványvagyon a megérdemelt rangra 
emelkedve, annak egyedülálló, sajátos, kerámiai 
szempontból rendkívül értékes tulajdonságait az 
ipar értékesíthetné.

Az érdeklődés, az időálló, higiénikus és de
koratív jellegű padló-, külső és belső felületeket 
burkoló, a monotonságot megszüntető épületke
rámiai termékek iránt világszerte növekszik, az 
igény már Magyarországon is jelentkezik. Vár
ható, hogy ez az igény a közeljövőben, a lakás
hiány felszámolása felé közeledve, mindegyre 
fokozódik. Népgazdasági érdek fűződik ahhoz, 
hogy a lakótelepek és a középületk felületeit ne 
az olcsó, de nem időálló vakolat, hanem a hosz- 
szabb távlaton kifizetőbb és mindenképpen 
jobb, változatosabb és barátságosabb hangulatot 
keltő kerámiai elemek burkolják.

A  tokajhegységi kutatások eddig elért ered
ményei feljogosítanak annak feltételezésére, 
hogy a területen számos finom- és épületkerá
miai minőségű nyersanyagtelep felfedezésre 
vár. Indokolt az összes reményteljes területen a 
felderítő kutatások első fázisainak elvégzése. 
Ezt követné az ásványi nyersanyagok minőségi
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és mennyiségi, valamint a bányászati adottsá
gok és számítási viszonyok megfelelő szintű 
mérlegelése a legjobb előfordulások kiválasztása 
céljából.

A  Tokaji-hegységet hazánk gazdag kerá
miaipari nyersanyagbázisának lehet tekinteni, 
amely fokozottabb nyersanyagexport szempont
jából is reményt keltő.
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Кишш Лайош:

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУСТЫХ 
ПОРОД И ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ 
В ТОКАЙСКИХ ГОРАХ

При реализации каолин из Токайских гор значи
тельную роль может иметь использование пустых 
пород и других породообразующих. Путем ком
плексного использования месторождений возмож
но экономически эффективно использовать новые 
выди минерального сырья, обнаруженные в резуль
тате геологоразведочных работ.
Целью этих исследований является использование 
керамического сырья из окрестности Мад, Фюзер- 
радвань и Онд-Бабавёльдь.
Было установлено, что имеющиеся в значитель
ных количествах пустые породы, оставшиеся,после 
обогащения, могут быть использованы для раз
личных целей и являются источником качествен
ного минерального сырья.
Особенно для строительных керамических изделий 
были здесь найдены хорошие виды минерального 
сырья.
Наличие больших количеств минерального сырья 
для строительных керамических изделий дает воз
можность добычи сырья для качественных кера
мических изделий, отвечающего более высоким 
качественным требованиям.
Токайские горы можно считать сырьевой базой 
нашей керамической промышленности, из которого 
возможна поставка на экспорт.
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