
arányt; a földtani és topográfiai térképek mel
lett azonban speciális térképek elkészítését is 
szükségesnek tartanak, pl. szerkezeti térkép, 
mélységi szintvonalas térkép, fáciestérkép stb.

*

A közölt vázlatok igen tanulságosak lehet- 
nk számunkra, bár helyenként kissé túlzott kö
vetelményeket tartalmaznak, főleg technológiai 
és minőségi vonatkozásban. Ha azonban arra 
gondolunk, hogy csupán a feltételezett készlet 
becslési paramétereinek számszerű megválasz
tását kell indokolnunk, természetes, hogy igen 
részletes és pontos, s főleg konkrét _ magyará
zatra van szükség.

*

A prognosztikus készletek egységes becs
lési módszereiről ma még természetesen nem 
lehet beszélni. Ez a nyersanyagok és előfor
dulási típusok szerint valószínűleg amúgy is 
eltérő lesz. Nagy tapasztalati anyagnak kell 
összegyűlnie ahhoz, hogy ezeket a módszere
ket — az eredmények összehasonlítható elem

zésével — akár csak tapasztalatcsere formájá
ban is, megvitassuk. Remélhetőleg azonban az 
elmondott elvi kérdéseknek az előzőkben vázolt 
ismertetése és kifejtése, s legalább általános
ságban való tisztázása is hozzájárul ahhoz, hogy 
minél előbb és minél nagyobb konkrét ismeret- 
anyag halmozódjék fel összehasonlítható for
mában, s segítsen e becslési módszerek tovább
fejlesztésében és tökéletesítésében.

*

A közöltekre vonatkozóan a szerző kéri az 
olvasók és a kérdéssel foglalkozók észrevéte
leit és hozzászólásait; a kérdés s annak prob
lémaköre nem lezárt, szinte csak most van 
születőben, így minden megjegyzés hasznos 
lesz annak előrevitelében.

Az elvi és általános módszertani kérdések 
előző rövid ismertetése után a következő al
kalommal néhány nyersanyag prognosztikus 
becslésének gyakorlatát mutatjuk be hazánk
ból és néhány baráti országból.

(Folytatjuk.)

Bauxitkutatás és feldolgozás
írta: Barnabás Kálmán

1. Bauxit az alumíniumgyártás nyersanyaga

Bauxit az alumínium legfontosabb ásványi 
nyersanyaga, így jelentősége az alumínumgyár- 
tás szempontjából alapvető. Jelenleg az alumí
niumot csaknem kizárólag bauxit felhasználá
sával állítják elő, érthető tehát, hogy a bauxit- 
nak mint ásványi nyersanyagnak fontossága 
az alumíniumtermelés növekedésével fokozó
dik. Az alumíniumtermeltés 1951-ben még csak 
1,99 millió tonna volt, de 1960-ban már elérte 
4,46 millió tonna mennyiséget. Hasonlóképp 
növekedett ez alatt az idő alatt a bauxitterme- 
lés is, 10,5 millió tonnáról több, mint 27 mil
lió tonnára.

Az alumínium iránt mutatkozó fokozódó 
igényt és keresletet az alumínum előnyös tu
lajdonságai okozzák. Jelentős szilárdságú, köny- 
nyű fém (fajsúlya 2,7), amelynek szilárdsága 
és korrózióálló képessége ötvözéssel növelhető. 
Alkalmas öntésre, hengerlésre, sajtolásra, ami 
lehetővé teszi széleskörű ipari felhasználását. 
Az alumíniumnak az iparban való fokozatos 
térhódítására jellemző, hogy az alumíniumfel
használás növekedése nagyobb, mint az acélé, 
mert míg a kohóalumíniumfelhasználás éven
kénti emelkedése 1950—1960 között világvi
szonylatban elérte a 14%-ot, a nyersacél fel- 
használásé csak 6,1% volt. Bár az utóbbi évek
ben az alumíniumfelhasználás emelkedésének 
az üteme csökkent (1956—1960 között a kohó

1 A. Váth: Stand und Entwicklungstendenzen dér 
Aluminiumindustrie. Metall. (1962. márc.)

alumíniumé évi 6,7%, a nyersacélé 4,75° o), to
vábbra is átlagosan évi 6—7%-os felhasználás- 
növekedést várnak1. Az alumínium ma a leg
fontosabb könnyűfém.

Az alumíniumtermelés nagyarányú növe
kedése a nyersanyagkutatások fokozódásával 
járt. Ezek a kutatások egyrészt új bauxitelő- 
fordulások kimutatására irányultak az érctar
talékok növelése végett, másrészt olyan tech
nológiai eljárások kidolgozására, amelyek le
hetővé teszik az alumínium közvetett előállí
tását nem bauxit nyersanyagból. Az utóbbi 
másfél évtized erőteljes földtani kutatásai ha
talmas bauxitelőfordulások kimutatását ered
ményezték, így többek között egyes guineai, 
kameruni, észak-ausztráliai, jamaikai, surina- 
mi, s nem utolsósorban kazahsztáni (Szovjet
unió) előfordulásokét. A földtani kutatások 
ugyan sok helyütt csak áttekintő jellegűek 
voltak, s az előfordulás mérteire és a bauxit 
minőségére nézve csak nagyon hozzávetőleges 
felvilágosítást adtak, mégis arra utalnak, hogy 
a világ bauxittartalékai jelentősek és hosszú 
évtizedekre képesek az alumíniumtermelés 
nyersanyagszükségletét fedezni.

Nagy alumíniumtartalmánál fogva tim
föld (AHOs) előállítására bauxiton kívül több 
ásvány is számításba jöhet, így nefelin, leucit, 
alunit, kaolinit és földpát. Főképp annak kö
vetkeztében, hogy több nagy alumínumtermelő 
és fogyasztó államnak nincsenek megfelelő sa
ját bauxitkészletei, sok helyütt kutatásokat vé
geztek nagy tömegben előforduló olyan kőzetek 
alumíniumércként való felhasználására, ame-
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lyek az említett ásványok valamelyikét tartal
mazzák. Eljárásokat dolgoztak ki alumínium
dús agyag, kőszéntelepekkel kapcsolatos nagy 
alumíniumtartalmú pala, nefelinszienit, alunit, 
kaolin és kaolinos agyag feldolgozására. Ezek 
között akad már olyan, amelyet üzemszerűen 
gazdaságosan alkalmaznak, így a Szovjetunió
ban nefelinszienitet mészkő hozzáadásával kom
plexen dolgoznak fel, s végtermékként timföl
det, kalcinált szódát, hamuzsírt és cemente: 
kapnak. A timföld túlnyomó nagy részét ar.on- 
ban a világon még ma is bauxitból állítják elő, 
az alumíniumgyártás legfontosabb ásványi 
nyersanyaga tehát változatlanul a bauxit. Vár
ható, hogy hosszú ideig az is marad, mert a 
bauxitból való timföldgyártás egyelőre gazda
ságosabb az egyéb ásványi anyagból való tim
földgyártásnál.

A bauxitvagyon tehát komoly gazdasági 
értéket és erőforrást jelent, s helyes kihaszná
lás esetén jelentős tényezője lehet az oiszág 
gazdasági életének. A bauxitkészletek elosz
lása a Föld különböző részein nagyon egyen
lőtlen, s az alumíniumiparral rendelkező álla
mok nyersanyaggal való ellátottsága nagyon 
eltérő. Több nagy alumíniumtermelő államnak 
egyáltalán nincs saját bauxit nyersanyaga, mint 
Kanadának, Németországnak, Norvégiának, 
Japánnak, Csehszlovákiának, Svájcnak, vagy 
csak ki nem elégítő mennyiségű nyersanyaga 
van, mint az Egyesült Államoknak, Olaszor
szágnak. Teljesen vagy túlnyomórészt hazai 
bauxitbázison épült fel és fejlődik többek kö
zött a Szovjetunió, Franciaország, Kína, Ma
gyarország és Jugoszlávia alumíniumipara. 
Sok állam tehát bauxitbehozatalra szorul, 
ami a figyelmet azon államok felé irányítja, 
amelyeknek feleslegben lévő bauxitkészletei 
vannak, és így kivitelre képesek. A gazdaságilag 
gyengén fejlett államok között — Dél-Ameri- 
kában, Afrikában, Ázsiában — számos olyan 
akad, amelynek területén tekintélyes bauxit- 
előfordulások találhatók. Ebben az ásványi va
gyonban rejlő jelentős gazdasági érték kiakná
zása az említett államoknak elsőrendű érdeke. 
A bauxitvagyon gazdasági értékét azonban 
pontosan csak akkor lehet felmérni, és a nép
gazdaság szolgálatába állítani, ha már ismere
tes az előfordulások mérete, a készletek meny- 
nyisége, minősége és kihasználhatósági foka. 
Tanácsos tehát elvégezni a szükséges földtani 
kutatásokat és vizsgálatokat, hogy rendelke
zésre álljanak mindazok az adatok és ismere
tek, amelyek alapján a bauxitvagyon megálla
pítható. Ennek alapján lehet majd a továbbiak
ban meghatározni a gazdasági értékesítés mód
ját, méretét és eszközeit.

2. A bauxit előfordulásai és termelése

A bauxit számos lényeges és járulékos ás
ványi alkotórészből álló üledékes kőzet. Leg
fontosabb lényeges alkotórésze az alumínium- 
oxidhidrát, amely lehet tri- (hidrargillit 
ÁI2O3.3H2O), monohidrát (böhmit AI2O3.H2O, 
diaszpor A IsOj . H2O), vagy vegyesen tri- és

monohidrát. Csaknem állandó alkotórésze a ko
vasav, amely főként alumíniumhidroszilikát 
(kaolinit, klorit stb.), ritkán szabad kvarc alak
jában található. A bauxit lényeges alkotóré
szei közé tartoznak továbbá egyes vasásványok, 
mint a hematit és göthit, amelyek mennyisége 
némely bauxitfajtában igen jelentős. A magne- 
tit és sziderit viszonylag ritka. Rendszeresen 
találhatók a bauxitban titánásványok, mint a 
rutil, ilmenit.

A járulékos alkotórészek fajtái és mennyi
sége nagyon változó, jelentősebbek közülük 
egyes kalcium, magnézium, kén- és foszfor
tartalmú ásványok. Azonkívül kis vagy jelen
téktelen mennyiségben számos ritka és szór
ványfém, valamint nyomelem is fellelhető.

Ipari szempontból a bauxit legfontosabb 
értékmérője az alumíniumoxid és a kovasav 
mennyisége és aránya. Számszerű kifejezésére 
többnyire a bázis és a bauxithányados (modu- 
lusz) értékeket használják. A bázis a feltárható 
timföldmennyiséget, a bauxithányados az 
Al203% és a Si020,o viszonyát fejezi ki.

Egyes bauxitfajták keletkezésére megálla
pítható, hogy eruptív vagy metamorf kőzetek 
laterites mállási termékei, trópusi vagy szub
trópusi éghajlat mellett. Nem eldöntött a mész
kő vagy dolomit fekükőzetben található, ún. 
karsztbauxit keletkezése. Egyesek szerint ez 
a bauxitfajta a karszttérszín alumíniumhidro- 
szilikátokban gazdag málladéka, a terra rossa 
kovasavtartalmának részbeni kilúgozódása és 
alumíniumtartalmának hidroxid alakjában való 
feldúsulása folytán képződött. Mások szerint a 
karsztbauxit különböző karbonátos és agyag
kőzeteknek karszttérszínen felhalmozódott mál- 
ladékából, trópusi vagy szubtrópusi éghajlaton 
oldás és oldatból való kiválás útján, a laterit- 
képzőaéshez hasonlatos ásványképző folyama
tok során keletkezett. Vannak, akik szerint a 
bauxit vegyi üledékként képződött oldatból 
való kiválás útján, tavakban vagy sekélyvízű 
tengerben.

A bauxit földtani előfordulási módja igen 
változatos: helyenként nagy kiterjedésű, sok 
km2 nagyságú telep, másutt a fekükőzct tér
színi mélyedéseit kitöltő kőzetlencse, vagy kis
méretű fészek. Ennek megfelelően az egyes 
előfordulások bauxitanyagának mennyisége is 
nagyon eltérő, mert vannak összefüggő tömeg
ben sok tízmillió tonna nagyságúak, s vannak 
olyanok, amelyekben csak néhány ezer vagy 
száz tonna a bauxit. Az előfordulásokon belül 
a kőzetminőség rendszerint nem egységes, 
minthogy változik magának a bauxitnak a mi
nősége, az ásványi alkotórészek fajtája, meny- 
nyisége és aránya szerint, azonkívül a bauxittal 
együtt vannak egyéb; genetikailag rokon kő
zetek is, mint a bauxitos agyag, tűzálló-agyag, 
agyag.

A fekükőzet, vagyis az a felszín, artielyen 
a bauxitelőfordulás kialakult, helyenként erup
tív kőzet (főképp bázikus és intermedier), má
sutt fillit, agyagpala. agyag, gyakran mészkő és 
dolomit, ritkán homok vagy egyéb kőzet. Gyak
ran a bauxitot ettől a fekütől jelentős földtani
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korkülönbségre utaló éles határ, megelőzően 
kialakult egyenetlen felszín választja el, ame
lyen a bauxit egyenlőtlenül (diszkordánsan) 
települ. A különböző előfordulások földtani ko
ra eltérő lehet, mert megfelelő térszíni és ég
hajlati viszonyok között a bauxit a földtörténet 
különböző szakaszaiban képződhetett.

A bauxit az Antarktisz kivtelével minden 
kontinensen ismert. Előfordulásainak száma 
rendkívül nagy, úgyhogy itt csak az iparilag 
legfontosabbakat említhetjük. Európában a 
legnagyobb előfordulások a mediterrán öve
zetben és a Kárpát-medencében találhatók. 
Ezeknek közös települési jellegük, .hogy a fekü 
mészkő és dolomit, s a bauxit a karbonátos 
fekükőzet karsztos mélyedéseiben vagy üregei
ben fekszik2. Földtani korra nézve triász, kréta 
és eocén keletkezésűek. Közülük nagy, világ- 
viszonylatban is számottevők azok az előfor
dulások, amelyek Dél-Franciaország Var, Bou- 
ches du Rhone és Herault tartományaiban, a 
Dinári-hegység térségében Jugoszlávia és Gö
rögország területén és Magyarországon a Du
nántúli Középhegységben találhatók. A Szov
jetunióban az Orosz Tábla északi részén fon
tosak az alsó-karbon korú tyihvini előfordulá
sok felső-devon agyag és homokrétegeken. 
Az Észak-Urai keleti előterén nevezetes a kö
zépső-devon korú szeverouralszki bauxittelep 
hatalmas készleteivel. A telep feküje alsó-de
von mészkő. Kazahsztánban újabban nagy elő
fordulásokat kutattak fel a Turgaji medence 
térségében. Itt a bauxitot magábazáró terreszt- 
rikus rétegösszlet kréta-paleocén korú és fő
képpen karbon és devon mészkő és palaréte
gekre települt. Nagy karbonkorú bauxittelepe- 
ket jelentettek Kína Középső-Kveicsou és Kö- 
zépső-Jünnan tartományaiból, valamint perm- 
végi-triász korúakat Középső-Shantung, Dél- 
Szecsuan és Dél-Liaoning tartományokból. Je
lentősek Indonéziában a Riau-szigetcsoport la- 
terit típusú bauxitelőfordulásai afanitos sza- 
ruszirt fekükőzeten. Terjedelmes telepek is
mertek Indiában a Dekkan krétakorú trap ba
zaltján, mint a bazalt laterites mállásának har
madidőszaki termékei. Nagy jelentőségűek az 
észak-ausztráliai Cape York félszigeten levő, 
harmadidőszaki agyag és homokrétegeken ki
alakult laterit típusú bauxittelepek, amelyeket 
az utolsó évtizedben fedeztek fel.

Gazdag előfordulások vannak Afrikában 
is. Meg kell említeni Guinea hatalmas bauxit- 
tartalékait, amelyek főképp a dolerit laterites 
mállása folytán keletkeztek a harmadidőszak
ban. Óriási kitérj edésűek a kameruni Adamaua 
fennsík laterites bauxitelőfordulásai, s nagyon 
tekintélyesek Ghana ugyancsak laterit típusú 
harmadidőszaki telepei.

Az Egyesült Államok legnagyobb előfor
dulásai Arkansasban vannak, s azok laterites 
mállás útján képződtek az eocénben nefelin- 
szienit alapkőzeten. Sokkal nagyobbak a Ka
ribi-térség, különösen Jamaika bauxitkészletei. 
Itt a bauxit középső-eocén — alsó-miocén

2 Vadász E.: Bauxitföldtan. Budapest (1951).

mészkőrétegekben fekszik, tehát karszt típusú, 
s a fiatal harmadidőszakban keletkezett.

Brazíliában nagy mennyiségűek Minas Ge- 
rais laterit típusú bauxit előfordulásai, ame
lyek helyenként filliten, másutt nefelinszieni- 
ten alakultak ki a harmad- és negyedidőszak
ban. Ugyancsak laterit típusúak és fiatalkorúak 
a brit-guianai és surinami előfordulások, ame
lyek némelyike nagyon jelentős. Újabban kü
lönösen nagy telepet találtak a surinami Bak- 
huis hegységben3.

A világ bauxittartalékai tekintélyesek, 
mennyiségük jelenlegi ismereteink szerint 
megközelítheti összesen az 5000 millió tonnát. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy ennek az ér
téknek a pontossága nagyon bizonytalan, mert 
a rendelkezésre álló készletadatok igen külön
böző jellegű, méretű és kivitelű földtani kuta
tómunkából származnak, s nincs egységes meg
határozás arra nézve, hogy milyen minőségű 
bauxitanyag számít ipari értékűnek, vagyis 
alumíniumércnek. Mindenesetre az adatok arra 
vallanak, hogy különösen nagy mennyiségű
nek kell tartani Kamerun és Guinea, Észak- 
Ausztrália, Jamaika, Brazília és Surinam kész
leteit, de feltétlenül jelentősek a Szovjetunió, 
India, Kína; Ghana, Brit-Guiana, Franciaország, 
Magyarország és Jugoszlávia készletei is.

Kihasználásuk már sokhelyütt rövidebb- 
hosszabb idő óta folyamatban van. 1961-ben 
a legjelentősebb bauxittermelő államok készlet
mennyiségei a következők voltak3:

M illió t. M illió t.

Jamaika 6200 Magyarország 1358
Szovjetunió 3900* Guinea 1355*
Surinam 3353 Jugoszlávia 1232
Franciaország 2182 Egyesült Áll. 1220
Brit-Guiana 1788 Görögország 1050

(* =  becsült érték)

Ezen államok közül bauxittermelését tel
jes egészében csak az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió dolgozza fel belföldileg, míg a töb
bi annak kisebb-nagyobb részét, egyesek (Su
rinam, Görögország) pedig teljes egészét ex
portálják. Az utóbbi években növekvő irány
zatú volt az említettek közül Jamaika, Guinea, 
Szovjetunió, Franciaország, Magyarország, Ju 
goszlávia és Görögország hozama. A világ 
bauxittermelése 1961-ben összesen mintegy 
27,5 millió tonnát tett ki. Értéke 1950-től kezd
ve a Deutsches Institut für Wirtschaftsfor- 
schung szerint a következőképp emelkedett4:

M illió M illió
d o llá r d o llá r

1950 65 1957 151
1953 115 1958 166
1956 139 1959 180
A bauxit termelése a művelés alatt álló

legtöbb lelőhelyen külfejtésekben történik, de

3 Mining Journal. Annual Review (1962).
4 Revue de rAluminium. No. 291. (1961. okt.)
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vannak már mélyművelésű bányák is az Egye
sült Államokban, Franciaországban, Magyar- 
országon, Jugoszláviában és különösen nagy 
kapacitásúak a Szovjetunióban. Magyarország 
bauxithozamának 67%-át már mélyművelésű 
bányákból nyeri.

A jövőben az igények és a termelés továb
bi növekedésével lehet számolni, s várható, 
hogy a régi bányák fokozatos kimerülése követ
keztében új lelőhelyeket kell bevonni a műve
lésbe. Gondoskodni kell tehát megfelelő bauxit- 
tartalékokról, részint a már ismert előfordulá
sok részletes megvizsgálásával, ami a bánya
nyitáshoz és a bánya gazdaságos üzemelteté
séhez szükséges pontos földtani és készletada
tokat biztosítja, részint új előfordulások fel
kutatásával. Különösen előnyös és indokolt a 
földtani kutatások végrehajtása azon gazda
ságilag gyengén fejlett államok számára, ame
lyek területén a bauxit jelenléte már igazolt, 
vagy várható, s ahol a földtani kutatások még 
hiányosak hogy a bauxitvagyonukban rejlő gaz
dasági lehetőségeket kellőképp megismerjék a 
kihasználás érdekében.

3. A bauxit kutatása

Az ásványi nyersanyagok kutatása kezdet
ben többnyire az általános földtani térképező 
munka keretén belül történik. Az ilyen kuta
tás az ásványi nyersanyagelőfordulás méreteire, 
készleteinek mennyiségére és minőségére néz
ve jobbára csak hozzávetőleges adatokat tud 
szolgáltatni, így a gazdasági kiértékelés számá
ra csupán kiindulási alap lehet. Egy-egy ás
ványi nyersanyag előfordulásainak teljes és 
beható megismerését elsősorban az olyan föld
tani célkutatás tudja biztosítani, amely kifeje
zetten egy kijelölt ásványi anyagra irányul. 
Főképp ily módon lehet az ásványi anyag föld
tani települési viszonyainak és ásvány-kőzet
tani sajátosságainak legjobban megfelelő ku
tatási eszközöket, módszereket, anyagvizsgáló 
eljárásokat, valamint szakértő kutató személy
zetet alkalmazni a gyors és eredményes munka 
érdekében.

Célszerű a bauxitlélőhelyek felderítését, 
körülhatárolását és részletes megvizsgálását is 
specializált kutatás keretén belül végezni, aho
gyan az különböző területeken részint nagy 
Magánvállalatok, részint állami intézmények 
jjg y  vállalatok részéről történik. Így például 
külön a bauxitkutatásra létesített és speciali
zált állami vállalat végzi a kutató munkálato
kat a Szovjetunió észak-urali bauxit-területein, 
továbbá Magyarországon.

A megismerés gyorsítása és a munka ha- 
asfokának növelése érdekében tanácsos a ku

tatást fokozatokban végezni: az első fokozaton, 
a felderítő kutatás során a lelőhelyek kimuta
ssa történik, amit a második fokozaton — előze
tes kutatás — a már kimutatott lelőhely körülha- 
arolása és készleteinek nagyvonalú megisme

rése követ. A harmadik fokozaton, amit rész- 
etes kutatásnak nevezhetünk, a lelőhely be

ható megvizsgálása megy végbe, a készletek

pontos mennyiségi és minőségi felmérésével 
együtt. Természetesen a különböző kutatási 
területeken ugyanazon időben a munka álla
pota különböző fokozaton állhat. A munka so
rán a specializált ásványi nyersanyagkutatás 
esetében is érvényesíteni kell a komplex vég
rehajtás elvét, ami annyit jelent, hogy figye
lemmel kell lenni a kutatás során mutatkozó 
egyéb ásványi anyagokra is, és a kiértékelést 
azokra nézve is el kell végezni. Tanácsos a kü
lönböző kutatási területeket méreteik és gazda
sági jelentőségük szerint rangsorolni, és a ku
tató munkát a különböző területeken olyan sor
rendben végrehajtani, hogy az a legteljesebb 
földtani megismerést biztosítsa, és hogy az 
egyes lelőhelyek megkutatása a várható gaz
dasági értéküknek megfelelő sorrendben tör
ténjék. A kutató munkának gazdaságilag meg
alapozottnak kell lennie, és a kutatásra fordí
tott összegnek arányában kell állnia az elért 
eredményekkel.

A bauxitkutatás általánosan használt esz
közei a földtani térképezés, kutatóárok és ak
namélyítés, kézi és gépi fúrás. A földtani tér
képezés méretaránya, továbbá a kutatóárkok, 
aknák és fúrások • telepítési sűrűsége mindig 
a kutatási fokozatnak megfelelő legyen, hogv 
arányos mennyiségű földtani adatot tudjanak 
szolgáltatni. Az előzetes és részletes kutatás 
során az aknák vagy fúrások telepítése szabá
lyos hálózatban történik. A fúrási kutatás ese
tében a bauxitösszlet harántolásához ajánlatos 
a magfúrás alkalmazása, hogy megfelelő meny- 
nyiségű és minőségű kőzetanyag álljon rendel
kezésre a vegyi és technológiai vizsgálatok el
végzésére.

A bauxitkutatáshoz sok esetben előnyösen 
használható a geofizika, főképpen az elektro
mos, mágneses és szeizmikus mérések révén. 
Ezek a geofizikai mérések többnyire nem a 
bauxit anyagi kimutatására törekednek, hanem 
olyan szerkezetek, vagy rétegsorrend kinyomo
zására, amelyek általában bauxitelőfordulással 
kapcsolatosak. Magának a bauxitnak anyagi 
igazolása a geofizikát követő földtani kutatás 
feladata. így többek között eredményesen al
kalmaztak refrakciós szeizmikus méréseket 
Arkansasban (USA), valamint függőleges elek
tromos szondázást és mágneses méréseket Ka
zahsztánban (Szovjetunió).

A bauxit minőségi megismerése vegyi, ás
vány-kőzettani és technológiai vizsgálatok út
ján történik. Ezek a vizsgálatok állapítják meg 
a bauxit vegyi és ásványi összetételét, s az 
ipari felhasználhatóság módját és mértékét. A 
vegyi elemzéseket vagy nedves úton vagy 
spektroszkóppal végzik. Az ásványos alkotó
részek kimutatása részint optikai úton, részint 
az agyagásványvizsgálatoknál használatos diffe
renciális termoanalitika, termogravimetria és 
röntgenfelvételek útján történik. Ez utóbbi vizs
gálati módszerek alkalmazása erősen terjed, mert 
sok bauxitfajta lényeges ásványi alkotórészei op
tikai úton nem vizsgálhatók a szubmikroszkópos 
szemcsenagyság miatt. A technológiai vizsgá
latok főképp feltárási kísérletekből állnak a 
kinyerhető timföldmennyiség meghatároz. sára.
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A bauxitkutatás során helyenként hidro
geológiai vizsgálatok végzése is szükséges, mert 
egyes bauxittelepek rétegvízzel kapcsolatosak, 
s a bányászat során jelentős vízbetörések je
lentkezhetnek. Különösen gyakori jelenség ez 
olyan karsztbauxit előfordulások esetében, ame
lyek mélyen a felszín és a terület regionális 
karsztvízszintje alatt fekszenek. Ilyen előfor
dulások vannak Észak-Uraiban és Magyaror
szág egyes bauxitterületein. Éppen ezért eze
ken a helyeken a bauxitkutatásokkal együtt 
erőteljes hidrogeológiai vizsgálatok is folynak.

Az előfordulás kiterjedésének és vastag
ságának, valamint a bauxit térfogatsúlyának 
és minőségének meghatározása után elvégez
hető a készletek minőségi osztályozása és meny- 
nyiségi kiszámítása. A bauxit minőségi osztá
lyozása az ipari kívánalmak függvénye és or
szágonként nagyon változó. Egyes országokban 
a minőséget ipari szabvány állapítja meg.

A készletszámítás pontossága a rendelke- 
, zésre —álló adatok mennyiségétől és megbíz

hatóságától függ. Tekintettel arra, hogy 
használható gazdasági és ipari értékelés 
csak pontos és megbízható készletadatok alap
ján készíthető, a készletadatokat minősíteni 
szokták a pontosság és megbízhatóság fokának 
jelzésére. Az Egyesült Államokban erre a célra 
a mért (maesured), jelzett (indicated) és várható 
(inferred) kifejezéseket használják. A Szovjet
unió és számos más állam, így többek között 
Magyarország, a készletek megkutatottsági és 
az adatok megbízhatósági fokát az ún. kate
gória jelzéssel fejezi ki. Bányát általában csak 
jól megkutatott készletre lehet telepíteni. 
Rendszerint külön előírás állapítja meg ásvá
nyi nyersanyagonként és előfordulási típuson
ként az egyes kategóriákhoz szükséges kutató
hálózati sűrűséget, valamint a bányatervezés
hez és nyitáshoz megkívánt kategória mértéket.

A megfelelő terjedelmű földtani kutatások 
adatai szolgálnak alapul az egyes előfordulások 
vagy egész bauxitterületek gazdasági értéké
nek megállapításához. 4

4. Feldolgozás
A bauxit legfontosabb feldolgozási terü

lete a timföldgyártás és a timföldből az alumí
nium előállítása, azonkívül kis mértékben a 
cement-, csiszoló-, festék- és szűrőanyag gyár
tás. Ehelyütt csak a legfontosabbakkal, a tim
föld és alumínium előállításával foglalkozunk.

a) Timföldgyártás. A legáltalánosabban al
kalmazott timföldkinyerő eljárások a Baver-, 
a szódás-meszes zsugorító, tovább e kettő ösz- 
szekapcsolásábóí kialakított párhuzamos és so
ros kombinált eljárás. Jelenleg a világ timföld
termelésének mintegy 75"»-át Bayer-módszer- 
rel nyerik. A kis kovasavtartalmú, jó minőségű 
bauxit timfölddé való feldolgozásához többnyi
re a Bayer-, a jelentős kovasavtartalmú, tehát 
gyenge minőségű bauxitéhoz a zsugorító vagy 
a kombinált eljárásokat használják. 1 tonna 
timföld előállításához 2—3 tonna száraz bauxit 
szükséges, a bauxit minőségétől függően.

Bayer-elj árásnál a bauxit alumíniumhidrát 
tartalmát marónátronoldattal feltárják, majd 
az így nyert nátriumaluminátban gazdag olda
tot hígítják és ülepítik, hogy a vörösiszap ki
váljék. A visszamaradt tiszta oldatot hűtik, és 
kikeverőkben hidrolízis útján az alumínium- 
hidrátot elkülönítik belőle, majd azt timfölddé 
izzítják. A tiszta trihidrátos bauxitok feltárása 
atmoszférikus nyomáson lehetséges, ezért azok 
feltárása kevesebb hőenergiát és általában ki
sebb költséget igényel, mint a monohidrátosoké.

Bayer-technológia esetén a gazdaságos 
üzemeltetés és a jó timföldkihozatal megkíván
ja, hogy az érc kovasavtartalma ne legyen na
gyobb az alumíniumoxid-tartalom 1 s—li io ré
szénél, a vasoxidtartalom könnyen ülepíthető 
ásványhoz kötött legyen, s az érc ne tartalmaz
zon viszonylag jelentős mennyiségű szulfátot 
(max. 0,5%),. kalciumkarbonátot (max. 1,0%) 
és szervesanyagot.

A szódás-meszes zsugorító eljárásnál a 
megőrölt bauxitot, szódát és mészkövet elegyí
tik és nagy hőmérsékleten (1000—1300 C°)
pörkké izzítják, aminek következtében a bauxit 
alumíniumoxid tartalma pörkből kilúgozható 
nátriumalumínáttá alakul. A nátriumalumínát 
tartalmú oldatból azután a hidrát szénsavas 
kezeléssel vagy kikeveréssel leválasztható. A 
zsugorító eljárás beruházási és üzemi költsé
gei nagyobbak, mint a Bayer-eljárásé, s tim
földjének kovasavval való szennyezettsége na
gyobb, ezért csak olyan bauxitfajták timfölddé 
való feldlogozásánál alkalmazzák ,amelyek ko
vasavtartalma jelentős (7—12%), és így Bayer- 
módszer alkalmazása esetén nagy és költséges 
marónátronveszteség lépne fel. A tiszta zsugo
rító eljárással előállított timföld mennyisége a 
világtermelésnek csak mintegy 5%-át teszi ki.

Használt timföldgyártási módszer a Bayer- 
és zsugorításos eljárások kombinálása is. A 
párhuzamos kombinált eljárásnál a Bayer-ágban 
jó, a zsugorításos ágban gyenge minőségű bau
xitot tárnak fel, s a Bayer-ág nátronlúg vesz
teségét azzal a nátriumalumínáttal pótolják, 
amely a zsugorításos ágban felhasznált szódá
ból kelekezik. Az eljárás gazdaságosságához a 
két üzemrész kapacitását úgy kell méretezni, 
hogy a Bayer-ág nátronlúg veszteségét a zsugo
rításos ág szódafelhasználása éppen pótolni 
tudja. Ezért ennél a timföldgyártási eljárásnál 
a Bayer-üzemrészre a termelésnek mintegy 
80—85 százaléka esik. Az eljárás elterjedtebb 
a tiszta zsugorításosnál s főképp a Szovjet
unióban és Olaszországban alkalmazott. A vi
lág timföldtermelésének kb 13—15%-át adja.

A másik, vagyis a soros kombinált eljárás
sal általában gyenge minőségű, nagy kovasav
tartalmú bauxitot szoktak feldolgozni úgy, 
hogy az anyagot először Bayer módszerrel ke
zelik, majd viszonylag még . nagy mennyiségű 
alumíniumoxidot tartalmazó vörösiszapot szó
dás-meszes zsugorításos eljárással tárják fel. 
Így kisebb a nátronlúgvesztesdíg, mint a Bayer- 
eljárás esetén, kisebb a hőenergiaigény, mint a 
tiszta zsugorításos eljárásnál, a timföldkihoza
tal mégis kedvező. Az eljárás tudomásunk sze-
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rint az Egyesült Államokban használatos, s az 
így nyert timföld a világtermelésnek 5—5,5%-át 
teszi ki.

Az említett timföldgyártási módszereken 
kívül még számos szabadalmazott módszer is- , 
meretes, de azok közül az iparban csak kevés 
került alkalmazásra.

A timföldgyártás melléktermékei részben 
ugyancsak hasznosíthatók, így pl. a Bayer-el- 
járás során képződött vörösiszapból kinyerhető 
a vastartalom, s a lúgsókból Magyarországon 
kiválasztják a vanádiumot és a galliumot.

A világ timföldtermelésének kb 90—91" o-át 
fémalumínium előállítására használják fel, ez
ért a timföldgyári és az alumíniumkohó kapa
citások között világviszonylatban nagyjából 
egyensúly alakult ki, bár a timföldgyárak és 
az alumíniumkohók elhelyezése területileg sok
helyütt nem esik egybe. A szállítási költségek 
ugyanis a legkedvezőbben úgy alakulnak, ha 
a timföldgyár a bauxitbázis-, az alumíniumkohó 
pedig az erőmű mellé települ, ha ez egyálta
lán lehetséges. Ezért az irányzat az, hogy a 
timföldgyárakat lehetőleg a bauxitbánya, a ko
hókat pedig az energiaforrás közelébe helyezik. 
Ilyen szempontok érvényesültek újabban a ja
maikai és a guineai timföldgyárak létesítéséhéi. 
G. A. Baudart szerint5 1960. júniusi helyzet 
alapján a Nyugat timföldkapacitása 830 ezer 
tonnával nagyobb, mint a kohókapacitás kielé
gítéséhez szükséges timföldmennyiség, s a 
ténylegesen meglévő egyesúly annak tulajdo
nítható, hogy a kohókon kívül egyéb timföld
fogyasztók is vannak. Az egyes felhasználó or
szágok timfölddel való ellátottsága igen eltérő, 
helyenként hiány, másutt többlet mutatkozik, 
ami élénk nemzetközi timföldkereskedelem elő
mozdítója. Nyugat-Európában pl. 1960-ban 600 
ezer tonna, Kanadában 370 ezer tonna timföld
hiány, Egyesült Államokban 175 ezer tonna. . 
Guineában pedig 480 ezer tonna többlet álla
pítható meg. A timföldüzemek és kohók tele
pítésénél érvényesülő említett szempont miatt, 
a jövőben is jelentős timföldforgalomra lehet 
számítani.

A legnagyobb timföldkapacitások jelenleg 
az Egyesült Államokban. Szovjetunióban es 
Kanadában vannak.

b) Az alumínium előállítása és felhaszná
lása. Az alumínium előállítása a timföldnek 
(AI2O3) szénelektródák között kriolitolvadék- 
ban való elektrolízise útján történik, kb. 1,9 
fajlagos timföld és nagymennyiségű elektromos 
energiafelhasználás mellett. A szükséges elek
tromos energia biztosítása ezért az alumínium- 
kohászat elsőrendű feltétele. Az átlagos elek- 
trolizáló kádakban a fajlagos egyenáramú ener
giafelhasználás mintegy 16—17.000 kWó 1̂  t 
alumínium, de még a korszerű, nagy áramerős
séggel (80.000—100.000 anroer) működő kádak
ban is 14.500—15.000 kWó8. Ez az oka annak, 
hogy gazdaságos kohóalumíniumtermelés csak

6 G. A. Baudart: Etűdé systématigue de appro
visionnements en alumine dans le monde en 1960. 
Revue de l’Aluminium No. 284, (1961 íebr.)

ott lehetséges, ahol nagy mennyiségű, olcsó elek
tromos energia áll rendelkezésre. így hazánk
ban az alumíniumtermelés lehetőségei korláto
zottak, a számottevő bauxittartalékok ellenére, 
minthogy az energiaforrások nem kielégítőek. 
Ez a körülmény indokolta a Magyar-Szovjet 
Timföld-Alumíniumegyezmény megkötését, 
aminek értelmében a Magyarországon előállí
tott timföld jelentős részét ’ majd a Szovjet
unióban kohósítják vízierőműből nyert olcsó 
elektromos energia felhasználásával, s Magyar- 
ország az így nyert alumíniumot tömb alak
ban teljes mennyiségben visszakapja. Régeb
ben az alumíniumkohászat kizárólag vízierőmű
vekből nyert olcsó elektromos energiával dol
gozott, mígnem az utolsó három évtizedben be
igazolódott, hogy a hőerőművekben termelt 
energia is versenyképes lehet. Előnyük a hő
erőműveknek a vízierőművekkel szemben az, 
hogy áramszolgáltatásuk az egész év folyamán 
egyenletes, míg a vízierőművek áramszolgálta
tása a vízellátástól függően időnként változik.

Az alumíniumkohászat számára dolgozd 
hőerőművek feketekőszén, barnakőszén vagy 
földgáz tüzelőanyagot használnak fel. Az újabb 
időben, különösen az Egyesült Államokban nö
vekedett a hőenergiával működő kohókapacitás, 
amit jellemez, hogy 1961 végén a vízi úton 
nyert energiával dolgozó kohók kapacitása csak 
1,154.000. tonna, míg a hőenergiával működő 
kohóké 1,296.000 tonn volt6 7. A világ lumínium- 
kohóinak jelentősen nagyobb része azonban 
még most is vízierőművekből nyert elektromos 
energiát használ, s továbbra is gazdaságosan 
telepítenek kohókat vízienergia bázisra. Erre 
utal újabban a kameruni alumíniumkohó léte
sítése, s Ghanaban hatalmas kohó (210.000 ton
na végkapacitással) építésének terve, az ún. 
Volta-terv keretén belül.

A világ elsődleges alumíniumtermelése 
1961-ben előzetes adatok szerint összesen 
4,446.000 hosszú tonna3. Ebből a jelentősebb 
termelő országok részesedése a következő (ezer 
hosszú tonnában):

Egy. Államok 1700 Olaszország • 82
Szovjetunió 740 Kína 80
Kanada 580 Ausztria 67
Franciaország 275 Magyarország 50
Norvégia 170 Lengyelország 47
Német Szövetségi Kamerun * 45

Köztársaság 170 Svájc 41
Japán 147

Az adatokból kitűnik, hogy hazánk alu
míniumtermelése világviszonylatban már jelen
leg is jelentős, s különösen azzá válik a jövő
ben, amikor a Magyar-Szovjet Timföld-Alumí
niumegyezmény alapján a termelés nagymér
tékben megnövekszik. Mint ismeretes, az ezen

6 H. Schmiít: Neue Gesichtspunkte beim Bau von 
Aluminium-Elektrolysenöfen. Zeitschrift für Erzberg- 
bau und Metallhüttenwesen. No 9. (1961. szept.)

7 E. Rauch: Hidroelektrische und thermischc
Energie in dér Aluminiumherstellung. Metall (1962. 
marc.)
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úton nyert alumínium mennyisége 1980-ig el
éri az évi 165.000 tonnát, amihez hozzájárul 
még a Magyarországon előállított fémmennyi
ség.

A fő alumíniumfelhasználó országok az Egye
sült Államok, Szovjetunió, Anglia, Német Szö
vetségi Köztársaság, Franciaország, Japán, Ka
nada.

A kohóalumínium jelentős része a nemzet
közi kereskedelembe kerül, minthogy az alu
mínium az ipar fontos és keresett nyersanyaga. 
1960-ban pl. a világ kohóalumínium termelésé
nek közel 25%-át exportálták. G. A. Baudart 
szerint 1960-ban a fő exportáló országok az 
alábbiak voltak8:

1. Kanada 72,5 44,3
2. Egyesült Államok 14,1 22,9
3. Norvégia 83,5 12,2

4. Franciaország (Ka
merunnal együtt) 29,6 7,2

5. Szovjetunió 8,5 6,0
6. Ausztria 32,0 1,9
?• Egyéb 2,4 5,5

A kohóalumíniumot importáló országok 
száma igen nagy, közülük a legfontosabbak a 
következők: Anglia, Német Szövetségi Köztár- 
saság, Egyesült Államok, Belgium és Olaszor
szág.

Az alumínium ipari felhasználás nagyon 
sok irányú, s az alkalmazási területek folyton 
bővülnek. Felhasználók a közlekedés és a ’jar- 
műgyártás, az építőipar, elektrotechnika, gép- 
és készülékgyártás, élelmiszer- és csomagoló
ipar, por- és fémkohászat, vegyipar, edény- és 
háztartási cikkek gyártása és tömegcikkek elő
állítása.

A. Váth összeállítása szerint Nyugat alu
mínium felhasználása a legjelentősebb felhasz
nálási területeken 1960-ban százalékosan az 
alábbi volt1:

Közelekedés 18,5%
Építőipar 17,0%
Elektrotechnika 12,2%
Csomagolás 7,9%
Gép- és készülékgyártás 7,8%
Por-fémkohászat és desoxidáció 4,4%
Egyéb 32,2%

100,0%

Természetesen a különböző országokban 
és iparágakban a felhasználás mértéke az or
szág fogyasztási igényei és ipari felkészültsé
gének megfelelően igen különböző.

Az egy főre eső fogyasztás egyes gazda
ságilag és iparilag fejlett országokban már 
5—10 kg fő értékű, de világviszonylatban átlag 
csak 1,5. Az alumíniumfogyasztás eddigi nö
vekvő irányzata ^lapján várható, hogy a fo
gyasztás 1970-ben eléri a 2,7 kg fő értéket9.

8 G. A. Baudart: Les grande courants de l’alumi- 
nium dans le mernie, Revue de 1,Alumínium No 294 
(1962. jan.)

5. A bauxitvagyon felhasználási lehetőségei
gazdaságilag gyengén fejlett országokban

Tekintettel arra, hogy a jövő bauxittar- 
talékainak tekintélyes része egyes gazdaságilag 
gyengén fejlett ország területén található, ér
demes azzal foglalkozni, hogy ilyen ország 
hogyan értékesítheti legelőnyösebben bauxit- 
vagyonát.

A bauxitvagyon rentábilis kihasználási 
módja függ az ország gazdasági erejétől, ipari 
fejlettségétől, energiaforrásaitól, a belföldi 
fogyasztás igényeitől és felvevőképességétől, 
továbbá az exportlehetőségektől. A bauxit ér
tékesíthető ércként a külkereskedelmi forga
lomban vagy belföldileg /-dolgozható fel, és az 
így nyert termék helyezhető el a belföldi 
vagy külföldi piacokon.

Gazdaságilag gyengén fejlett ország leg
könnyebben a bauxit termelését valósíthatja 
meg, mert az kevés beruházást és termelőesz
közt, továbbá viszonylag kis számú technikai
lag képzett személyzetet igényel, különösen 
külfejtéses bányaművelés esetén. Szállítás, ér
tékesítés és foglalkoztatás szempontjából elő
nyös a bauxittermelést timföldelőállítással 
kapcsolni, de ahhoz már lényegesen nagyobb 
beruházás és műszaki felkészültség szükséges. 
Gazdag energiaforrások, főként vízienergia bir
tokában számításba jöhet elektromos erőmű 
és mellette alumíniumkohó építése, hogy a 
bauxit alumíniumtartalma fém formájában le
gyen értékesíthető. A megvalósításhoz nagyon 
tekintélyes összegű beruházás kell, különösen 
vízierőmű építése esetén. Alumínium félkész
vagy készárugyártás gazdaságilag gyengén fej
lett országban általában a belföldi fogyasztás
nak megfelelően létesül.

A bauxit értékesítésére irányuló törekvés 
a különböző területeken eltérő lehet a termé
szeti körülményektől és a kiaknázás jelenlegi 
fokától függően. Egyes gazdaságilag gyengén 
fejlett országban a bauxittermelés már tekin
télyes, de nincs, vagy még kismértékű a tim
földgyártás. Ez a helyzet a Karibi-térség egyes 
országaiban, ezért ott az a törekvés nyilvánul 
meg, hogy megfelelő nagyságú timföldkapaci
tást építenek ki saját bauxitbázisra. Más terü
leteken még a bauxittermelés is kisméretű a 
lehetőségekhez képest, mint pl. Nyugat-Afrika 
egyes országaiban. Itt a természeti adottságok
nál fogva nemcsak hatalmas bauxittermelés és 
timföldgyártás, hanem vízienergiára alapozva 
kohóalumíniumelőállítás is kialakítható. A meg
valósítás már megkezdődött (Guinea, Kamerun). 
Hasonlóképp nem kellően kiaknázott még több 
más terület gazdag bauxittartaléka sem.

Bauxittermelés és feldolgozó ipar létesí
tése megfelelő műszaki felkészültséget és tőkét 
igényel, ami egy gazdaságilag gyengén fejlett 
országban esetleg nem áll rendelkezésre. Szük
séges tehát a fejlett országok műszaki és gaz
dasági segítsége. A segítség állhat szakembe
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rek kiküldéséből vagy iskoláztatásából, műszaki 
és gazdasági tervek készítéséből, termelő- és 
szállítóeszközök rendelkezésre bocsátásából, 
pénzhitel vagy segélynyújtásból. Ily módon 
kihasználhatóvá válhat számos ország eddig 
még nem, vagy nem kielégítően értékesített 
bauxittartaléka. Várható, hogy ezáltal a mű

velésbe bevont egyes hatalmas bauxitkészletek 
térségében új alumíniumipari centrumok ala
kulnak ki, amelyek termelésükkel segítenek 
kielégíteni a világ növekvő alumíniumfogyasz
tási igényét. így válik a segítségnyújtás köl
csönösen gyümölcsözővé.

Külfejtésre alkalmas barnakőszénelőfordulások 
kutatása Lengyelországban

Irta: dr. Jaskó Sándor és Csilling László

• : i. Ál t a l á n o s  r ész

Bevezetés

Magyarországon néhány év óta indultak 
meg a külfejtésre alkalmas barnakőszénelőfor
dulások rendszeresen végzett nagyobbmérvű ku
tatásai. Ennek ellenére még most sem alakultak 
ki teljesen az ehhez leginkább alkalmas kuta
tási módszerek. Nem öltöttek végleges formát 
a külfejtés kutatási tervek és zárójelentések 
elkészítésére vonatkozó utasítások sem, melye
ket pedig szükségessé tenne a külfejtéses bar
nakőszénelőfordulások kutatásainak a többi 
ásványi nyersanyagkutatástól eltérő sajátos 
jellege. Lengyelországban, ahol már hosszabb 
idő óta folynak ilyen természetű kutatások, 
sok olyan tapasztalattal rendelkeznek, ame
lyeknek átvétele célszerű hazai szakemberek 
számára is. Ezért az alábbiakban közreadjuk 
lengyelországi tanulmányútunk beszámolóját.

A lengyelországi barnakőszénkülfejtések 
földtani kutatásának tanulmányozására három
hetes tanulmányutat tettünk 1962 őszén. A 
tanulmányút során felkerestük a Lengyel Ál
lami Földtani Intézet barnakőszénosztályát
Varsóban, ahol a külfejtésre alkalmas előfor
dulások perspektivikus kutatásait irányítják. 
Hosszabb időt töltöttünk Wroclawban (Boroszló) 
a Przedsiebiostwo Geologiczne we Wroclawiu- 
nál (Boroszlói Földtani Kutató Vállalat). Wroc- 
lawból többnapos tanulmányi kirándulást tet
tünk a kutatóvállalat kirendeltségeinél Legni- 
cán és Cybinkán, ahol bemutatták nekünk a 
folyamatban levő barnakőszénkutatásokat. Meg
tekintettük továbbá a babinai és turowi barna
kőszénfejtéseket is. Wroclawban felkerestük a 
Dolnoslaskie Biuro Projektow Gornich Wroc- 
lawiu-t (vagyis az Alsósziléziai Bányászati Ter
vező Irodát), ahol a barnakőszénelőfordulások 
dokumentációs és szakkönyvtári részlegét ta
nulmányoztuk. Krakkóban a Krakkói Földtani 
Kutatófúró Vállalatnál az anyagfeldolgozás me
netéről kaptunk felvilágosítást.

Ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket 
egyrészt az Országos Földtani Főigazgatóság
nak a kiküldetésért, másrészt mindazon len

gyel hatóságoknak, intézményeknek, valamint 
szakembereknek, akik a lengyelországi barna
kőszénkülfejtések kutatásának tanulmányozá
sához segítséget nyújtottak nekünk. így a leg
messzebbmenő támogatást kaptuk a Boroszlói 
Földtani Kutató Vállalat igazgatójától, Bro- 
nislaw Hac-tól, valamint Lucián Járón és 
Zygmund Bialas geológusoktól, akik egyéb te
endőik háttérbeszorításával heteket áldoztak 
arra, hogy a felmerülő szakkérdéseket velünk 
megvitassák.

A lengyelországi barnakőszénelőfordulások 
földtani ismertetése

A barnakőszéntelepek elterjedése Lengyel- 
ország DNy-i részére szorítkozik, Szczeczin, 
Bydgoszcz, Lodz, Katowice városokat összekötő 
vonaltól a csehszlovák és német határig. Ez a 
mintegy 250x200 km, vagyis 50.000 km! nagy
ságú terület Sziléziához és a Lengyel-síksághoz 
tartozik. Megjegyzendő, hogy a barnakőszén
telepek Ny. felé megszakítás nélkül tovább
folytatódnak Németországban is, Drezda és 
Frankfurt am Oder között.

Lengyelország délnyugati részén a harmad
korban szárazulat volt. Kövületekkel jól jel
lemzett tengeri üledéket itt hiába keresünk. 
Ügy látszik, hogy a harmadkor egész folyamán 
nagyjából egyenletes síkvidék volt a terület, 
melyen az ősföldrajzi helyi adottságoknak meg
felelően, egymással váltakozó folyami, tavi és 
mocsári üledékek képződtek. A harmadkori 
rétegsor homok, kavics, agyag és barnakőszén 
rétegekből áll, összvastagsága csupán 2—300 
m. Karbonátos vegyi üledékek teljesen hiányoz
nak.

A rétegek lerakódása Lodz-tól északra már 
az eocén és oligocén időkben megindulhatott, 
területünk nagy részén azonban valószínűleg 
közvetlenül telepszik a miocén a mezozoikum
ra. A rétegsor lencsés kifejlődése és a makro- 
és mikrofauna hiánya igen megnehezíti a pontos 
rétegtani taglalást. Miocén korra utaló meleg- 
égövi növénymaradványokat (Palmoxilon ba- 
cillare, Ficus tiliaefolia stb.) több helyről ismer-
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