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Létező kovaföld bányászat
NAGY LAJOS okl. bányamérnök, felelős műszaki vezető (EDIAFILT Kft.)

Az erdőbényei kovaföld (diatóma) keletkezése

Tokaj-Hegyalján a felső-miocén korban (szarmata)
lejátszódott vulkáni tevékenységek eredményeként,
Erdőbénye környékén andezit lávaáron limnikus me -
dence alakult ki. A vízzel telt medence üledékekkel
feltöltődött, lecsapolódott és újra szárazulattá vált,
miután egy földtani üledék képződési folyamat ment
végbe.

A hévforrásokkal is táplált tómedence vulkáni
kőzetekből álló üledék gyűjtőjéből a csapadékvíz
által történt bemosódási, feltöltődési folyamatában –
az algák életfeltételeinek kedvező körülmények
kialakulásakor – kovaalga tenyészetek jöttek létre. A
kovaföld ezeknek a kovaalga, diatómacea kovaváza-

inak üledékes felhalmozódása során keletkezett.
Az Erdőbénye környékére jellemző morfológiai

félmedencében számos területen található kovaföld-
előfordulás. A diatómaceák egysejtű vízi algák,
melyek testét két kovapáncél borítja.

A két rész mint egy doboz fedele és alja tokszerű-
en illeszkedik egymásba. Alakjuk változatos: tű, pál-
cika, korong, formájuk: háromszög, négyszög.

Az algák édesvízben, de tengerben is éltek, és a vá -
zuk felépítéséhez szükséges kovasavat a vízből vonták
ki, ezért a kovaföld telepek legnagyobb része vulkáni
működéssel érintett területekhez kötődik. 

A vulkáni üvegekből és tufából a kovasav vi -
szonylag könnyen kioldódik, a földpátok hidrolitos
bomlásakor pedig kovasav szabadul fel, biztosítva a

Az erdőbényei kovaföld bányászatát az 1960-90-es évek fénykorát követően érzékeny piaci veszteségek
érték. A Tokaj-Hegyalja ásványbányászatára jellemző bentonit-, kvarcit-, kaolin-, illit- stb. bányászat
jelentősen visszaesett, helyenként meg is szűnt. Jelenleg a Tokaj-Hegyalja ásványbányászatát megha-
tározó perlit-, zeolitbányászat mellett a kovaföldbányászat jellemzi. A térség bányászatában – különö-
sen a privatizációs időszakot követően – kiemelkedő szerepet tölt be még a kőbányászat. Az ország
egyetlen működő kovaföld bányája az életben maradását, az ásványi anyag széleskörű felhasználha-
tóságának és nem utolsósorban a bányászatában közreműködők elkötelezettségének is köszönheti. A
kovaföldbányászatról szóló híradás ezt a gazdasági életben is jelentőséggel bíró ásványi anyagot
kívánja bemutatni. 

Erdőbénye község felé nyitott morfológiai félmedence
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kovaalgák életfeltételeihez szükséges kovasav
utánpót lását.

Az algák életműködésük során páncéljaikat
ledobták, a biotóp megváltozásával tömegesen el is
pusztultak, valamint számos vízi élőlénynek szol-
gáltak táplálékul. A kovapáncél, mint emészthetet-
len anyag az extra mentummal együtt a limnikus
medence üledékeként halmozódott fel. 

A három tényező okán a felhalmozódott kova-
páncélokból létrejött üledékből helyenként a 10
méter vastagságot is meghaladó ko va föld telepek
alakultak ki.

A limnikus medence feltöltődési folyamatában a
hévforrásos vulkáni utómű ködések eredményeként
lim nokvarcit padok, az üledékgyűjtőből történő be-
mo sódások következtében horzsakőtufa, tufitos ho-
mok kő, finomhomokos per lites üledékek jöttek létre.

A kovaföld minőségét az organikus és mechanikus
szennyeződések mennyisége határozza meg. 

Több felhasználási területen okoznak zavart ezek a
szennyeződések, ezért az organikus szennyeződést
külön eljárással, míg a tufitos, homokos szennyeződé-
seket szelektív termeléssel és a feldolgozás során lehet
eltávolítani.

Az erdőbényei bányaüzem történeti áttekintése

Az erdőbényei kovaföld előfordulás a 18. század-
ban vált ismertté, és „kréta”-ként a szabászatban hasz-
nosították. 

A két világháború között intenzív földtani- és
ásványkutatások eredményeként Erdőbénye-Liget -
majori területen 1937-ben kitermelésre alkalmas ko -
vaföld lelőhelyet tártak fel. 

A bányászatot az Alsóliget-dűlőben 1947-ben
Karácsony I. és Külkei D. vállalkozók kezdték meg
évi néhány száz tonna kitermeléssel.

A kovaföld bányászata az államosítást követően
1951-63 között a Hegyalja Ásványbánya Vállalat
(HA), majd 1963-64. években az Ásványbánya és
Előkészítő Vállalat (ÁÉ) irányítása alatt működött.

Az ország érc- és ásványbányászat koordinálására
1964-ben létrehozott Országos Érc- és Ásványbányák
(OÉÁ) Hegyaljai Ásványbánya és Előkészítő Mű

(HÁÉ)-höz tartozott, majd 1969-től az Országos Érc-
és Ásványbányák (OÉÁ) Hegyaljai Művei (H) egy-
ségként üzemelt.

Az 1990-es privatizációt követően a mai napig az
EDIAFILT Kovaföld Termelő és Feldolgozó Kft. vál-
lalkozás irányítása alatt áll.

A kovaföld túlnyomórészt őrlemény formájában
került a felhasználókhoz, az őrlésre a privatizációt
megelőzően a vállalathoz tartozó bodrogszegi és mádi
feldolgozóüzemekben került sor.

A kovaföld helyben történő feldolgozása 1968-ban
az ún. prekotizált kovaföld gyártásával kezdődött.

A folyékony bitumennel kevert kovaföld granulá-
tumot a kohászat hőszigetelőként alkalmazta.

A bányaüzemi feldolgozásban az áttörést az 1979-
ben üzembe helyezett gyöngykovaföldet gyártó „kal-
cináló” üzem jelentette.

Az Erdőbénye-Ligettetőn üzembe helyezett feldol-
gozóval létrejött az OÉÁ Hegyaljai Művei Erdőbényei
Üzeme. A feldolgozóüzem a vállalat szakembereinek
szolgálati szabadalma alapján saját kivitelezésben
épült meg.

A feldolgozóüzemben nedves őrlés és porlasztva
szárítást követően égetés (kalcinálás) után „gyöngyko-
vaföld” néven került forgalomba a termék. 

A gyöngykovaföldet a vegyipar növényvédő sze -
rek, folyékony műtrágya, talajfertőtlenítő hordozó-
anyagaként mezőgazdasági célra gyártotta. 

A gyöngykovaföldet az 1980-as évek-
ben a Kiváló Áruk Fóruma arany fokozati
elismerésben részesítette.

Az Erdőbénye üzemben 1987-ben léte-
sült perlit duzzasztó az iparág pálházai per-
lit felhasználás bővítést hivatott szolgálni. 

1990-től fokozatosan bekövetkezett piac
veszteségek miatt a gyöngykovaföld gyártá-
sa 1994-ben, a perlitduzzasztás pedig 2005-
ben fejeződött be. 

A kovaföld feldolgozására a bánya-
üzemnél jelenleg – szárazőrlő gyártósor –,
ásványi kompozitumokat előállító gyártó-
sor, valamint ásványégető gyártósor áll ren-
delkezésre. 
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Az EDIAFILT Kovaföld Termelő és Feldolgozó Kft. Erdőbénye-
Ligettetői telephelye

Kovaföld-feldolgozó üzemcsarnoka
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Külfejtés látképe

A lefejtett terület rekultivációja, háttérben a Szokolya hegy

A kovaföld bányászata és feldolgozása

Az erdőbényei kovaföld bányászata a felszínközeli
kibúvások, árkok, gödrök kialakításával kezdődött. 

Az 1950-es években kézi fúrással, aknák mélyíté-
sével folytatott nyersanyagkutatások már nagyobb
területen tártak fel művelésre alkalmas kovaföld-elő-
fordulást, melyek alapján Alsóligeti dűlőben föld alat-
ti bányászat vette kezdetét. 

A lejtős aknákkal feltárt előfordulások nyersanya-
gának kitermelése kézi jövesztésű omlasztásos kamra-
fejtés módszerével történt. 

A kovaföld felhasználási területeinek egyre na -
gyobb bővülése miatt szükségessé vált az előfordulá-
sok alaposabb mennyiségi és minőségi megismerése.

Az Országos Vállalat megalakulásával lehetőség
nyílt korszerű fúróberendezések alkalmazásával az
egész erdőbényei medencét átfogó kutatásokra.

Az 1990-es évekig folytatott részletes és felderítő
jellegű kutatások Erdőbénye környékén mintegy 14
millió tonna tényleges és reménybeli kovaföldkészle-
tet állapítottak meg.

A kutatások alapján 1,34 km2 területen létesített
bányatelek biztosítja a bányaüzem bányászati jogo-
sult ságát.

A kutatások eredményeként lehetőség nyílt na -
gyobb területek bevonására, egy termelékenyebb, gaz-
daságosabb külfejtés telepítésére.

Az OÉÁ Tervező Irodában (ERÁTI) Seyfried

Gyula bányamérnök bányászati tervezésében és Benke
István bányamérnök helyszíni irányításával az 1970-
es évek elején külszíni bánya létesült Erdőbénye-
Felsőligeti területén. 

A külszíni műveléssel párhuzamosan folytatódott
a föld alatti művelés is, amely az 1970-es évek köze-
pén szűnt meg.

A felszíni típusú (25-30 m mélység) szintosztásos
külfejtésben 2-300 m-es front homlokon gépi jövesz-
téssel és gépkocsiszállítással történik a termelés és a
meddő anyagok eltávolítása.

A külfejtés sajátossága, hogy a fakadó és felszíni
vizek elvezetése a bányaudvar szintje alatt kihasított
220 fm hosszú víztelenítő tárolóval gravitációs úton
történik, amelyhez a bányaudvaron folyamatosan
lefektetett beton csövek csatlakoznak. A fedő és köz-
tes meddő rétegek a lefejtett terület bányagödrének
visszatöltését, rekultiválását szolgálják. 

A szelektív módon bányászott kovaföld a külfej-
téstől 500 m-re fekvő előkészítő üzembe további fel-
dolgozásra osztályozásra, őrlésre kerül.

A gáztüzelésű, teljesen automatizált gyártósor
egyediségét az adja, hogy a nyers kovaföld szárítása
és őrlése az őrlőházban egyidejűleg történik.

A feldolgozóüzemben az őrlésen kívül égető gyár-
tósor, valamint keverő-csomagoló gyártósor is üze-
mel.

A kész termékek konténeres, zsákos, tasakos ki -
szerelésben kerülnek a felhasználókhoz.
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A kovaföld hasznos tulajdonságai és felhasználási
területei

A kovaföld puha szerkezetével, fehér-drapp színé-
vel, könnyű súlyával, porozitásával már az ókorban
felkeltette az ember érdeklődését.

Felhasználását ezért a történelem során mindig
egy-egy emberi tevékenység szempontjából hasznos
tulajdonsága határozta meg. 

A 35-45% víztartalmú bánya nyers kovaföld térfo-
gat súlya 1,05-1,2 t/m3, a 100 m alatti őrlemény térfo-
gat súlya 2-300 g/l, olvadáspontja 1580-1750 °C.

Az ásványi anyag porozitását a vegyipar az élelmi-
szeripar szűrésre, derítésre használja.

Az abszorbációs tulajdonsága teszi lehetővé nö -

vényvédő szerek, folyékony műtrágyák, talajfertőtle-
nítők vivőanyagkénti alkalmazását. A környezetvéde-
lemben olajok, savak és egyéb veszélyes hulladékok
eltávolításához a saját készítésű NOIL termékek ke -
rülnek felhasználásra.

A hő-hang szigetelő tulajdonságait az építőipar-
ban, könnyű épületelem gyártásánál, tűzhelyek, kazá-
nok, egyéb hőtechnikai berendezések burkolására is
alkalmazzák.

Különböző iparágakban – festékgyártás, gyufa-
gyártás, szárazelemgyártás, gumigyártás – töltőanyag-
ként alkalmazzák.

A szépségiparban kozmetikumok, a gyógyszer-
iparban hintőporok és egyéb preparátumok készítésé-
hez használják. 

A mezőgazdasági termények táro-
lásánál, a rovarok és egyéb kártevők
elleni védelemhez, az állattartásban az
állati élősködők elleni védelemben
sikeresen alkalmazható.

A kovaalgák keménysége, apró,
egyenletes szemcsézettsége csiszolás-
ra, polírozásra teszi alkalmassá.

A kovaföld bányászatának és hasz-
nosításának érdekében kifejtett erőfe-
szítésekért a Magyar Bányászati Szö -
vetség a bányaüzemet 2009-ben a
„Magyar Bányászatért” plakett elis-
merésben részesítette.

A bányaüzem vezetői és alkalma-
zottai továbbra is mindent elkövetnek,
hogy a kovaföld újra elfoglalja méltó
helyét a honi ásványi anyagok bányá-
szatának rangsorában.

Feldolgozóüzem
Nyersanyag feladás

A kovaföld ásványi anyag az előfordulás helyén

Feldolgozóüzem késztermékek kiszerelése 
Big-Bag konténerbe

A cikk szerzője az NME Bányamérnöki Karnak 1963. évi elvégzése után a mádi székhelyű Tokaj-Hegyalja ásvány-
bányászatában helyezkedett el. Üzemmérnöki, műszaki-ügyintézői, felelős műszaki beosztásokban része volt a régió
ásványbányászatának fellendülésében. Nyugdíjba vonulását követően is aktívan igyekszik ismereteit és tapasztalata-
it az ásványbányászat érdekében hasznosítani.
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