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A Bakonyi Bauxitbánya földtani és bányászati 
viszonyai 

Zenkovics Ferenc 

A Bakonyi Bauxitbánya a Dunántúli Középhegység DNy-i területén, 
Nyirád-Nagytárkány, Halimba-Szőc, majd az utóbbi 2 év óta Iharkút község 
térségében folytat bányászati tevékenységet. 

A vállalat az 1957. évben egyesített nyirádi és halimbai bányavállalat 
jogutódja. A térség bauxitbányászata több évtizedes múltra tekint vissza. 

A bauxi tkutatás az 1920-as évek elején indult meg a halimbai területen 
több részvénytársaság közreműködésével. Kezdetben osztrák, majd később 
német és svájci cégek is bekapcsolódtak. 

A halimbai bauxitvagyont túlértékelték. Ennek következtében hazánkat 
bauxit-nagyhatalomként tar to t ták nyilván. 

A halimbai kutatásokat néhány évvel később kiterjesztették a nyirádi tér
ségre is. A kutatások mindkét helyen eredményre vezettek. A bauxitbányá
szat kezdetleges eszközökkel, a felszínhez közeleső előfordulásokon indult 
meg. A I I . világháború időszakában a bauxitbányászat a német hadiipar szol
gálatában állt. 

A I I . világháború utolsó évében azokat a kezdetleges berendezéseket is 
elhurcolták, amelyek a bauxitbányászat rendelkezésére álltak. 

Az egyébként is kis volumenű bauxittermelés mélypontra süllyedt 1945 — 
46-ban, majd ismét növekedett. Jelenleg több mint tízszerese az 1947. évi 
termelésnek. 

A földtani viszonyok tárgyalásánál célszerű a halimbai és a nyirádi terüle
teket külön ismertetni. 

A ha l imba i terü let 

A Halimbai-medencében a bauxit egy egységes telepet alkot, míg a szőci 
részen lencsés-telepes kifejlődésű. A bauxittelep fekvője a Halimbai-medencé
ben felsőtriász dolomit és dachsteini, valamint fiatalabb mezozóos mészkő, 
míg a szőci területen csak dolomit. 

Mindkét fekvőképződmény erősen karsztosodott, felső része erősen mállott. 
A dolomit a medence D-i peremén a felszínen van, majd tektonikus vonalak 
mentén lépcsősen, egyre mélyebben helyezkedik el. 

A fekvőkőzetek erősen töredezettek. A repedéseket bauxitos agyag tölti 
ki, amely elsősorban a bányavízvédelem szempontjából jelentős. 

A mezozóos alaphegység erősen karsztos felszínére diszkordánsan települ a 
bauxit. 
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A fekvőt nem kizárólag szálban álló kőzetek képezik, hanem ezek törmeléke 
is. Ezekkel az érctesten belül is találkozunk, gyakran több szintben. 

A bauxit részben áthalmozott, amit az említett törmelékes közbetelepülé
seken kívül egyéb jellegek is bizonyítanak. Pl. a bauxitban lévő idegen szeny-
nyezés (karbonátos kőzetek törmeléke, kavics), a minőség rendszertelen inga
dozása stb. A bauxit alapszíne általában vörösbarna, főleg a felsőbb részeken 
szürkés és sárga fehér foltok, erek is találhatók benne. 

Az érc minősége mind vertikálisan, mind horizontálisan változó. A gyen
gébb minőségű bauxit általában a szelvény alsó részén található. Ez helyen
ként még az ipari minőséget sem éri el. 

A bauxitelőfordulások nagyon különböző mértékűek. A halimbai bauxit
telep több km dőlés és csapáshosszban követhető, míg a szőci terület lencsés
telepes előfordulásai pár száz méter hosszban és szélességben találhatók. 

A bauxit közvetlen fedője felsőkréta terresztrikum, alsóeocén szenes agyag, 
vagy miliolinás márga. 

A felsőkréta terresztikum csak a halimbai bauxittelep fedőjében van meg, 
vastagsága 0 — 40 m. A bauxittól sokszor csak vegyelemzések alapján lehet 
megkülönböztetni. 

A terresztrikumra éles átmenettel települ a felsőkréta barnakőszéntelepes 
összlet: szürke agyag, agyag és mészmárga, szenes agyag és palás barna
kőszénrétegek. Durvább törmelék ri tkán található. A barnakőszénrétegek 
vastagsága < 2 m, közvetlenül sohasem települnek a bauxitra. 

Az alsóeocén agyag, szenesagyag a bauxitterület D-i részén alkotja a köz
vetlen fedőt. Gyakran tartalmaz nagyobb mennyiségű piritet és szenes csí
kokat. 

Ezt követően az alsóeocént márga és mészkőrétegek képviselik, amelyek az 
alsóeocén felső rétegsorában egységesebb mészkőkifejlődésben jelentkeznek. 

Ez fokozatos átmenettel megy át a középsőeocén nummuliteszes mészkőbe. 
Ennek felső részét közbetelepült agyagmárgarétegek osztják meg. Eelsőeocén 
rétegek csak a halimbai bauxittelep felett találhatók. A Halimba-szőci egyéb 
bauxitelőfordulásoknál a középsőeocénra pleisztocén kavics és agyagrétegek 
települnek. 

A Halimbai-medencében a felsőeocén márgarétegek fokozatosan fejlődnek 
ki a középsőeocénból. A márgás rétegek közt több vékonyabb-vastagabb 
tufitos homokkőréteg is található. 

Az eocént vékony pleisztocén lejtőtörmelék, kavics és homokos rétegek 
fedik. 

Ny i rád -nagy tá rkány i terü let 

E bauxitelőfordulások kivétel nélkül lencsések. 
A terület legidősebb földtani képződménye a felsőtriász dolomit. 
Az egyes bauxitlencsék a dolomit tektonikus és karsztos mélyedéseiben 

helyezkednek el. Kiterjedésük és vastagságuk viszonylag változó. Az egyes 
bauxitlencsék vagy vékony agyagos bauxi t ta l függnek össze egymással, vagy 
elkülönülve találhatók. Minőségük jobb az egyéb területek átlagánál. 

A bauxitra közvetlenül alsóeocén szenes agyag, vagy ahol az eocén rétegek 
is lepusztultak, miocén kavics és homokrétegek települnek. 
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Az alsóeocént kőszenes agyagösszlet és mészkő, kisebb mórtékben márga 
képviseli. Mészkő és márgarétegek alkotják a középsőeocén rétegsort is. 

Az üledékképződés újra csak a középsőmiocénben indult meg. E z t a tor-
tonai emeletbe tartozó kavics, homok, homokkőösszlet képviseli. 

A holocén talajtakaró alatt a tortonai kőzetek átdolgozott üledékei zárják 
a rétegsort. 

A bauxitösszlet vastagsága általában tág határok között váltakozik. A len
csés településű előfordulásoknál a peremek felé elvékonyodik az érctest, 
kivéve ha vető határolja le a bauxitot. 

A bauxit felszíne jóval egyenletesebb, mint az alaphegységgel érintkező 
része, így a vastagságkülönbségek elsősorban ez utóbbi morfológiájából 
adódnak. 

A bauxittestek vastagsága általában 0—30 m, csak ri tkán haladja meg a 
30 m-t 

* 

Kémiai összetétel tekintetében is jelentős különbségek mutatkoznak az 
egyes bauxitelőfordulások közt éppúgy, mint egy előforduláson belül. 

A Halimba-szőci terület bauxitjainak átlagminősége lényegesen alat ta 
marad a másik területnek. 

A gyengébb minőségű bauxit általában a peremeken és a fekvővel érintkező 
részen található. A középső rész képviseli a legjobb minőséget és a legnagyobb 
vastagságot is. 

Halimba-Szőc területén az Al 2 0 3 - tar ta lom általában 45—50%, de van olyan 
előfordulás is, ahol csak 44 — 45%. 

Nyirád-Nagytárkány területek közt is van különbség. A Nyirád térségében 
lévő bauxitlencsék 50 — 55%, míg a nagytárkányi térségben lévők 48 — 50% 
A1 2 0 3 tartalmúak. 

A Si0 2 - tar talom általában ott a legkisebb, ahol a legmagasabb az A1 2 0 3 , 
átlagban 5—10%, a gyengébb minőségű bauxitok esetében 15 — 18%. Az agya
gos bauxitok S i 0 2 ta r ta lma 30% körüli. Ezek timföldgyári felhasználásra 
már alkalmatlanok, a kerámiai ipar nyersanyagai közt vehetők számításba. 

Az Fe 2 0 3 - t a r ta lom viszonylag egyenletes eloszlású. A bauxit legfelső, eset
leg a legalsó részében található feldúsulás, de ez nem általánosan jellemző. 
A Ee 2 0 3 - ta r ta lom 17 — 2 3 % között van. Et tő l eltérő értékek csak, mint kivé
telek fordulnak elő. 

A Ti0 2 - tar ta lom nem követi a minőség változását. Általában 1,5 — 2,5% 
közt van. 

Az izzítási veszteség területegységenként változó, 12—25%. 
Az egyéb, még a bauxitban lévő komponensek (pl. CaO, MgO stb.) értéke 

kevés kivételtől eltekintve 1% alatti. 
A bauxitok ásványtanilag is muta tnak eltérést. A fő alumíniumásvány a 

böhmit és a gibbsit. Területünkön mindkét típusú bauxit megtalálható, sőt 
e vonatkozásban kevert típus is előfordul. 

Vasásványok közül a hematit és a goethit dominál. Egyik vagy másik túl
súlyban lehet. A kaolinittartalom a bauxit minőségével összefüggésben vál
tozik. A jóminőségű bauxitokban vagy teljesen hiányzik, vagy csak jelen
téktelen, a gyengébb agyagos bauxitokban 50% körül van. 

A térség bauxitbányászata több évtizedes. Kezdetben a medence peremén 
a felszínhez közeleső bauxitelőfordulásokat termelték, elsősorban külfejtéssel. 
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A bauxitbányászat hosszú ideig egyes lencsék, vagy 3 — 4 lencsecsoport egy
idejű feltárásával folyt. Az utóbbi évtizedben alakult ki olyan bányászkodás, 
hogy az egymáshoz közeleső és szintben hasonló elhelyezkedésű bauxitlen
cséket egy közös feltárásból, koncentrációból termeljük ki. 

Korábban az érctestet 3 m-es szeletekre bontva, fabiztosítással kamrafej
téseket alakítottak ki. Egy-egy kamra alapterülete 100 m 2 körüli volt. A jövesz-
tés fejtőkalapáccsal, esetenként robbantással történt. A rakodást és szállítást 
emberi erővel végezték. 

A Magyar-Szovjet Timföld Alumínium-Egyezmény a magyar alumínium
iparra és ezen belül a Bakonyi Bauxitbánya Vállalatra olyan feladatokat rótt , 
hogy a hagyományos módszerekkel és eszközökkel már nem lehetett a feldol
gozóipar bauxitszükségletét kielégíteni. 

Hatékony műszaki fejlesztésre volt szükség, amely a termelékenység növe
lése mellett az emberi munkaerő megkönnyítését tűzte ki elsődleges felada
tának. 

A robbantásos jövesztés az 1950-es évek második felétől honosodott meg 
vállalatunknak Ezt követően, illetve ezzel párhuzamosan sor került a rakodás 
gépesítésének megoldására is. A kezdeti időszakban ezt fejfeletti rakodógé
pekkel oldottuk meg, majd később CAVO —310 típusú berendezések alkal
mazására került sor. 

1968-ban a CAVO-val felrakott bauxit az össztermelés 0 , 2%-a volt. Ez 
1975-ben már túlhaladta a 90%-ot . Gyakorlatilag további fejlesztésére és 
ezzel a teljesítmények növelésére már nem volt mód. A CAVO gépek alkalma
zását egyébként is behatárolja a szállítási távolság. A vezetékes sűrítettle
vegő ellátású berendezés optimális szállítási távolsága 30 — 50 m. 

E korlát felszabadítása céljából került beállításra a JOY TLF—4 tip. 
diesel berendezés az 1975. év folyamán. A jövesztési mód, a rakodás gépe
sítése a korábbi alkalmazott egyéb bányászati technológiák megváltoztatását 
is megkövetelte. A korábban alkalmazott 3 m-es fejtési szeletvastagság helyett 
az ún. szintomlasztásos fejtési mód került alkalmazásra, amellyel 6 — 9 m, 
vagy ennél nagyobb vastagságú szeletek lefejtését végezzük. Ennek ásvány
vagyon gazdálkodás szempontjából is nagy jelentősége van, hisz korábban 
minden 3 m-es szeletnél 0,5 m körüli főtebörke visszahagyására volt szükség 
a tisztántermelés érdekében. 

A szintomlasztásos fejtési mód aránya a fejtési termelésen belül ma már 
99 — 100%. Csille és lapát nincs a bányában, a fabiztosítást egyre inkább a 
korszerű, különböző típusú vas és alumínium-biztosító szerkezetek vál tot ták 
fel. 

The B a k o n y Baux i te Mines: Geology and Exp lo i t a t i on 

F. Zenkovics 

The Bakony Bauxite Mines Enterprise has conducted its mining activities at the 
Nyirád-Nagytárkány and Halimba-Szőc deposits, and, for the last two years' at the 
Iharkút deposit as well. 

Bauxite explorations in this area were started in the early 1920's, bauxite mining in 
the second half of the 1930's. The exploitation began with the use of substandard equip
ment over those parts of the deposits close to the ground surface. 

Of very low output rate from very beginning, the exploitation reached its point of 
depression in 1945 — 46, then a steady growth began and the presentday output is ten 
times more than that of 1947. 
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Geologically, considerable differences exist between the Halimba and the Nyirád 
deposits within the area encompassed by the Bakony Bauxite Mines. 

In the Halimba Basin the bauxite forms one bed of uniform development and facies. 
The bauxite bed is underlain by Upper Triassie dolomite and Dachsteinkalk. On the 
southern margin of the basin these footwall sediments are observable in outcrops, but, 
father on, they are faulted deeper and deeper underground. 

The bauxite reste unconformably on the heavily karsted suface of the Mesozoic base
ment. It is partly allochtonous, as evidenced, among other things, by the detrital sedi
ments interbedded with the bauxite accumulations. Falling short of that of the Nyirád 
bauxite, the quality of the bauxite in the Halimba Basin shows marked changes in both 
the horizontal and the vertical sense. CaO and MgO impurities locally attain even б to 
10%. 

Stratigraphically, the bauxite is overlain by Upper Cretaceous terrestrial sediments, 
Lower Eocene carbonaceous clays or Miliolina marls. This hanging wall includes an 
Upper Cretaceous coal formation. Although the coal beds locally attain the workability 
limit, there is, all taken combined, no commercial coal above the bauxite. 

The Lower Eocene is represented by carbonaceous clays, clays, marls and limestones, 
the latter grading into the Middle Eocene Nummulina limestone. The Upper Eocene 
is constituted by marly-tuffitic layers. 

The bauxites of the Nyirád deposit are all, without exception, lenticular as to their 
mode of occurence. The single bauxite lenses are situated in the tectonic, karstic depres
sions of the Upper Triassie dolomite. 

The bauxites are immediately overlain by Lower Eocene carbonaceous clays or, where 
the Eocene has been eroded, by Miocene gravels and sands. The Lower Eocene is repre
sented by carbonaceous clays, and limestones and, in smaller measure, by marls. The 
Middle Eocene is similar in composition. 

Sedimentation did not re-start until Mid-Miocene time, being represented by Tortonian 
gravels, sands and sandstones. The bauxite sequence, as a rule, varies widely in thichk-
ness, getting quite thin towards the margins, unless bounded by faults. 

Bauxite mining in the initial period was characterized by exploitation of surface 
mine pits. This mode of exploitation now constitutes 10 to 15% of the total output of 
the Enterprise. 

Underground mining was performed for a long time by stripping off single lenses or 
extracting groups of 3 to 4 lenses combined. In the last decade concentrated mining 
exploitation has been developed, so that bauxite lenses laterally and vertically close to 
one another are mined by issuing from one centre. 

As a result of technological developments, all the production phases of bauxite exploi
tation have been transformed. To increase productivity and spare hard physical labour, 
such advanced techniques as shooting on the tree, complete mechanization of loading 
and rubber belt conveyor haulage have found overall use. 


