
DR. J Á M B O R  Á R O N A magyarországi olajpalakutatások 
eredményei (1980)

A Dunántúli-középhegységben, Pula mellett, 
1973-ban az egyik felsőpannóniai bazaltkráter 
kitöltéseként olajpalatelepet találtunk. Ezt kö
vetően a dunántúli bazaltterületek átvizsgálása 
során felfedeztük a gércei és a várkeszői, majd 
az egykori hegységperemi neogén lagúnák te
rületének feldolgozásával a várpalotai felső- 
badenien olajpala-telepet, valamint a budajenői 
(zsámbéki) szarmata és kapolcsi alsópannóniai 
indikációkat. Radócz Gy. 1979-ben közölte a 
szarvaskői kárpáti barnakőszén medencéből 
származó olajpala-leletet.

A kutatások során a várkeszői egykori kráter 
tó kitöltésének felső részében jelentős mennyi
ségű, jóminőségű bentonit vagyont tártunk fel.

A megismert olajpala-telepek gyenge minő
ségűek, de szénhidrogén-vagyonuk jelentős, s 
emellett anyaguk cementgyártásra, palagyapot, 
algakoncenírátum és növénynövekedést serken
tő szer előállítására is alkalmas.

A Központi Földtani Hivatal által koordinált 
az ország természeti erőforrásainak kutatása és 
feltárása című tárcaszintű kutatási főirány ke
retében a Magyar Állami Földtani Intézet évek 
óta végzi a Dunántúli-középhegység, ezen be
lül elsősorban a Bakony rendszeres tudományos 
földtani feldolgozását. A munka során 1973-ban 
Pula községtől Ny-ra, 500 m-re, telepített ku
tatófúrás 28 m vastag olajpalát harántolt fel
színközeli helyzetben. Az olajpala-lelet földtani 
előfordulási körülményeinek nagyon rövid idő 
alatt történt megállapítása alapján, 1974— 1979 
között, a KFH megbízásából a Magyar Állami 
Földtani Intézet, az Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet segítségével és az Országos Földtani Ku
tató Fúró Vállalat közreműködésével, felderítő 
szinten megkutatta a pulai, a gércei, a várkeszői 
és a várpalotai olajpala-telepet (1. ábra), továb
bá tudományos alapon körülhatárolta a Dunán
túli-középhegység területén, majd az ország 
egyéb területei olajpala-előfordulási lehetősé
geit is.

Az elvégzett munkálatok alapján nyilván
valóvá vált, hogy az első három megkutatott 
telep a pliocén bazalt-vulkanizmushoz kapcso
lódik, s az egykori kráterek medencéjét, a vár
palotai pedig a középső miocén tenger egykori 
hegyközi lagúnáját tölti ki. A szervesanyagdús 
olajpalarétegek a krátertóban, illetve az egykori 
lagúnában lévő speciális körülmények következ
ményeként képződtek. A négy olajpala-telep 
gazdaságföldtani adatait a mellékelt táblázat 
tartalmazza.

A táblázatból nyilvánvaló a feltárt olajpala 
gyenge minősége. így hasznosítása az első olaj
válságot követő tízszeres olajárnövekedés, sőt 
a második (1979-es) olajválság utánit követően 
sem éri el a gazdaságos olajkinyerés lehetősé-
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gét. Ezért a MÁFI javaslatára a KFH a MÁFI-n 
keresztül 1975-ben megbízta a veszprémi Ma
gyar Ásványolaj és Földgázkísérleti Intézetet 
az olajpala komplex feldolgozási lehetőségeinek 
vizsgálatával, azaz nemcsak az olaj kinyerés tech
nológiájának, hanem a visszamaradó meddő
anyag hasznosítási módozatainak meghatározá
sával is. A Bányászati Kutató Intézet első vizs
gálatai alapján ugyanis azt láttuk, hogy az olaj
pala energetikai hasznosítása a gyenge minőség 
következtében nagyon korlátozott, azaz az adott 
körülmények között csak a pulai előfordulás 
kiváló minőségű részét (a pulai készlet mintegy 
20%-át) lehetne közvetlen erőművi elégetés so
rán energiatermelésre felhasználni. Ez azonban 
még középtávon is az olaj pala-vagy on elpazar- 
lását jelentené.

A MÄFKI-ban a vizsgálatok 1975-ben kez
dődtek és első szakaszuk 1979 decemberében 
zárult le. A széles körű vizsgálatokba a MÄFKI 
bevonta a Veszprémi Vegyipari Egyetem Szili- 
kátkémiai Tanszékét, a Szilikátipari Központi 
Kutató és Tervező Intézetet, a KÖSZIG Tapol
cai Üzemét, a Nehézvegyipari Kutató Intézetet, 
a Nyugatdunántúli Állami Gazdaságok Szak- 
szolgálati Állomását és a kaposvári KAHYB-ot.

A vizsgálatok eredményeit röviden a követ
kezőkben foglalhatjuk össze:
1. A dunántúli olajpalákból lepárolható olaj 

értékes nyersanyag, amely jól felhasználható 
folyékony üzemanyag gyártására, de ez a 
feldolgozási mód jelenleg gazdaságtalan.

2. Ugyancsak alkalmas a palaolaj petrolkoksz, 
zöld petrolkoksz, korom, aromásdús oldósze
rek, fatelítő anyag előállítására is. Azonban 
a várható költségek itt is lényegesen na
gyobbak, mint az importból származó és kő
olajból előállított termékek ára.

3. Lényegesen biztatóbb eredményeket adott 
az olajpala egészének technológiai vizsgá
lata. A dunántúli olajpalákból jóminőségű 
cementet lehet előállítani, kb. 40% mészkő
őrlemény bekeverésével.

4. Az olajpalákból jóminőségű üveggyapotot 
lehet előállítani, a jelenleg használt bazalt
tal szemben azonban lényegesen kisebb 
energia felhasználása mellett, mivel a palá
ban lévő éghető szervesanyag fűtőértéke is 
hasznosul a gyártási folyamat során. A ba
zaltgyapot gyártását olajpala adalék bevite
lével a jelenleginél lényegesen gazdaságo
sabbá lehet tenni. A palágyapot gyártására 
a KŐSZIG tapolcai gyárában tényleges le
hetőség van.

5. A gércei olajpala lepárlás után visszama
radt meddő része önmagában és a várkeszői 
bentonittal keverten is jóminőségű derítő
földként alkalmazható a kőolajok feldolgo
zási technológiájában.

6. A pulai, gércei és várkeszői olajpalák őrle
ménye, illetve vegyileg előkészített őrlemé
nye, bizonyos növényeknél jól használható 
növényi tápanyagként, s ilyenkor jól érvé
nyesül a kőzetben lévő növekedés-serkentő 
alkotók hatása.

7. A pulai, gércei és várkeszői olajpalákból jó
minőségű üvegkerámia állítható elő, amely

a kémiai iparban széles körben alkalmaz
ható.

8. A pulai telep középső, kiváló minőségű ré
széből, a kerogén egyszerű és olcsó mód
szerrel tisztán (250 000-t, 96%-os, 8400 kcal) 
is előállítható, s ebből savas oxidációval ér
tékes dikarbonátsavak nyerhetők.

9. Várkeszőn a kutatás kereken 15 millió ton
na, külfejtéssel leművelhető bentonitot tárt 
fel, amelynek középső, 2,2 millió (légszáraz) 
tonnányi része mélyépítési, mélyfúrási és 
derítőföld bentonitnak is alkalmas.

A már említett földtani tudományos vizsgá
latok során megállapítást nyert a Dunántúli
középhegység miocén és pliocén öbleinek egy
kori, az olajpala-képződésre alkalmas volta. 
Ezek közül eddig a kapolcsi, a budajenői, a má
nyi és a várpalotai medence említett képződ
ményeivel foglalkoztunk. A vizsgálatok a ka
polcsi, a mányi és a budajenői medencében az 
olajpala-képződmények meglétét azonban a ki
csiny szervesanyag-tartalom miatti jelenlegi 
értéktelenségét bizonyították. A várpalotai me
dencében végzett vizsgálatok eredményeit a 
táblázatban bemutattuk. Összefoglalva megálla
píthatjuk, hogy a Magyarországon eddig feltárt 
— nemzetközi szempontból nézve kismennyi- 
ségű — olajpala-készlet az ország részére olyan 
nyersanyagot jelent, amelynek szilikátipari és 
mezőgazasági hasznosítása már a közeljövőben 
is megoldható. A várkeszői bentonit is jól hasz
nosítható ipari nyersanyag. A kutatások tehát 
eredményesek voltak. Az olajpala azonnali hasz
nosítása azonban megfontolást kíván, mert az 
olajárak rohamos növekedése és a feldolgozási 
technológiák fejlődése néhány év alatt még a 
gyenge minőségű olajpalából való olaj kinyerést 
is gazdaságossá teheti. Ez pedig mintegy 50 
millió tonna olajat és kb. 85 milliárd Nm3 vá
rosi gázt jelenthet az országnak. A Dunántúli
középhegység területén további olajpalatelepek 
feltárására jelenleg nem látunk lehetőséget. 
Észak-Magyarország szénmedencéiben és a Me
csek egykori miocén öbleiben megismert indi
kációkat azonban még ilyen szempontból ala
posan megvizsgálandónak tartjuk. Ha ezeken a 
területeken jelentős olajpala-készleteket tudunk 
meghatározni, akkor ezek technológiai vizsgála
tát is el kell végezni.

Az eddig feltárt telepek bányászati alapkö
rülményei viszonylag kedvezőek. A gércei és 
a pulai telep fedője is csekély vastagságú (1— 
10 m) és laza, közönséges földmunkagépekkel 
könnyen jöveszthető. Hasonló szilárdságú az 
olajpala is. Nehézséget jelent Várkeszőn a 40 
m vastag bentonit fedő, bár ez maga is nyers
anyag, továbbá az, hogy a pulai telep alsó fele 
a karsztvízszint, a várkeszői pedig a Rába kö
zelében, a talajvízszint alatti helyzetű. Külfej
tésnél azonban ez sem jelent különösebb prob
lémát.

A Várpalotai telep nagyobb részét vastag (5— 
320 m), vízben gazdag fedő borítja. A terület 
mintegy 50%-án az olajpala alatt települő szén
telep leművelése következtében alá van fejtve. 
Ez előny és hátrány is lehet az esetleges bá
nyászat során. Bántapusztán azonban több tíz
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millió tonna, kb. 5 súly %  palaolajtartalmú 
olajpala külfejtéssel könnyen hozzáférhető 
helyzetben található. Az eddig megkutatott 
olajpala-telepek földtani és technológiai kuta
tási költségei mintegy 25 millió Ft, mely a ku
tatási eredmény energetikai részére vetítve (kb. 
13 milliárd Ft), annak mintegy 0,2%-át jelenti.
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