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1987-ben alap- es hasznosítási kutatásokkal folytatódtak a hazai olajpala (algi- 
nit) kutatások

A földtani kutatások a varkeszoi es az egyhazaskeszoi kráter tipusu es a lagúna 
tipusu telepeken folytak A fúrásos kutatás során a Magyar Állami Földtani Intézet 
es az Országos Érc- es Ásványbányák összesen 105 fúrást mélyített le 3050 m hossz
ban

A furasok nagy részé -  88 db -  elsősorban a varkeszoi alginit fedőjében 
települő algimtes bazaltbentomt felderítő fázisú kutatását célozta, de igen sok infor
mációt szolgaitattak az algimt teleptani es hidrogeológiai viszonyaira is Az egyhazas- 
keszoi kráterben 1 1 , a varpalotái előforduláson 6 fúrás mélyült le

A varpalotái olajpala-kutatas elsősorban a szentelep fedőjében települő osszlet 
mesztartalmat volt hivatott tisztázni A 275 db elemzes alapján az osszlet alsó, a 
szentelep es a dacittufa közötti szakaszának átlagos mesztartalma meghaladja az 
53 %-ot, így a talajsavanyosodast csökkentő meliorációs célra potenciálisán alkalmas 

A szerves-geokemiai vizsgalatok a varpalotai es a zalai kosszeni korú olajpala 
osszletek anyakozet jelleget es szénhidrogén potenciálját tisztázták

A mezogazdasagi hasznosítási kiserietek további adatokat szolgaitattak az algi- 
mtek talajjavító hatasarol A termesztési kiserietek igazoltak, hogy a D una-Tisza 
közi meszes homoktalajon meg a 4 ev után is, a dózistól függően 5-24% -kal 
nagyobb kukoricatermést takarítottak be A szolojavitás során az algimt 9 -  14%-kal 
növelte a termes mennyiseget, nőtt a szóló cukorfoka is

A magyarorszagi alginit kulonlegessege, hogy azt nem hagyományosán energia 
előállítására hasznosítják, hanem a megújuló energiatermelesnek azt a formáját 
választják, amikor a talajjavitason keresztül az alginittel a növényi energia, a bio
massza tömeg noveleset enk el

Magyarországon a Központi Földtani Hivatal által biztosított mintegy 5 millió Ft 
összeggel 1987-ben is folytattuk az olajpalák földtani és technológiai kutatását A földta
ni kutatások során 105 db fúrás mélyült le összesen 3050 m hosszban

Az Egyházaskesző, illetve Várkesző község mellett lévő, egykori bazalttufa vulkáni 
kráterekben települő algimt és algimtes bazaltbentomt kettős nyersanyagtelep horizontá
lis és vertikális kiterjedését 99 db fúrással pontosították Az adatok alapján elkészítettük 
a telepek tombszelvényeit

Az ipart technológiai vizsgálatok eredményessége esetén az Országos Érc- és Ás
ványbányák megfontolás tárgyává teszi az alginit fedőjében települő bazaltbentomt 
kitermelését A bányanyitás biztonsága érdekében a telepek hidrogeológiai viszonyait is 
tisztázták



1987-ben folytatódott a várpalotai és borsodi széntelepeket kísérő olajpalák kutatá
sa (Radócz G y 1987, Solti G - K ókay J 1987) is Az eddigi vizsgálatok alapján a 
borsodi olajpala előfordulások jelenleg nem tekinthetők perspektivikusnak A várpalotai 
előforduláson lemélyult hat fúrás elsősorban a képződmény mésztartalmát hivatott 
tisztázni abból a célból, hogy mennyiben alkalmas a talaj savanyúságának csökkentésére 
A 275 elemzés alapján az osszlet alsó részenek átlagos mésztartalma meghaladja az 
53 %-ot, így potenciálisan számításba vehető meliorációs célra (Solti G — Kókay J 
1987) (1—2 ábra) A szerves-geokémiai vizsgalatok (Bruknerné Wein A 1987) tisztáz
ták, hogy a várpalotai diatomás agyagmárga osszlet egyes 2 — 3 m vastag rétegei jó 
minőségű olajpalák, melyek kiváló olaj anyakőzetek, ami azt jelenti, hogy kedvező érési 
körülmények kozott jelentős mennyiségű olajat generálhatnak

A szegedi József Attila Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai es Kőzettani 
Tanszékén, folytatva az 1986 évi kutatásokat, elvégezték a Zalai-medence triász időszaki 
olajpaláinak szerves-geokémiai értékelését (Hetényi M — Pápay L 1987) Az eredmé
nyek szervesen kapcsolódnak az ország szenhidrogén-potencialjának felmeréséhez, a 
kőolaj- és foldgáz-prognózisokhoz

Á földtani kutatások mellett a MÁFI irányításával folytak a magyarországi olajpa
lák és algmitek mezőgazdasági és kornyezetvedelmi célú kutatásai (Szabó P — Farkas 
J 1987)

Széles körű vizsgálatok tisztázták, hogy a vulkáni kráterekben keletkezett alginittel 
és alginites bentonittal igen eredményesen csökkenthető a talajok elsavanyosodása, a 
műtrágyák kimosódása, valamint a talajvízbe kerülő nitrát es foszfor mennyisege Algi- 
mttel tompítható a kemikáliák okozta környezetkárosítás, továbbá a jobb hasznosulás 
révén kevesebb műtrágya felhasználásával azonos termenymennyiseget nyerhetünk 

Hét kulonbozo műtrágya algmittel, alginites bentonittal es barna erdótalajjal alko
tott keverékvizsgálatát mutatjuk be a 3 ábrán Először ötszöri öntözés után merték a 
tapanyagkimosodás mértékét, a lecsepegő oldatok nitrát- es mtnttartalmanak változá
sát Az öntözés után visszamaradt talajok vizsgálata során az algmittel, bentonittal 
kevertekben egyértelműen nőtt a talajok kötöttsége, csökkent a savanyúsága, több 
foszfor és kálium tápanyag maradt bennük, mint a kontroll, csak talaj es műtrágya 
keverékekben Az átmosott talajokon nevelt búza 3 heti zoldtomeg mennyisegét a 3 
ábrán ábrázoltuk
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1 abra A varpalotai csakanyhidi (Erno-banya) terület földtani szelvénye
/ Kvarter (feltoltes es dolomitkavics) 2  olajpala osszlet, 3  hgnittelep

Fig 1 Geological section of Csakanyhid area (Emo mine) at Varpalota
/ Quaternary (alluvium and dolomite gravel), 2  oil shale sequence, 3  lignite seam
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2 abra A varpalotái Vk 382 sz fúrás mintáinak mesztartalma
/ Mesziszap feltoltes 2  kavicsos agyag, 3  kavics 4  agyagmarga, olajpala, 5  olajpala 6  dacittufa, 7 lignit Elemző K irály T

Fig 2 Lime content of samples from borehole Vk 382 at Varpalota
I  Lime mud filling, 2  gravely clay 3  gravel, 4  claymarl oil shale 5  oil shale, 6  dacitic tuff, 7 lignite Analyst T K irály
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3 abra A műtrágyák algmittel es bentomttal alkotott, öntözés utam keverékeiben nevelt búza 
zoldtomeg hozamai [Farkas J (1987) alapjan]

a =  Ammomumnitratos keverekek 6=karbamidos keverekek f = kaliums/ulfatos keverekek d =  szuperfoszfatos keverekek 
e = N P K  mutragyas keverekek /=W oldunger mutragyas keverek g  = mikramid mutragyas keverek

Fig 3 Green biomass yield of wheat grown in fertilizer + algmite + bentonite mixtures, after 
irrigation Based on J Farkas (1987) Fertilizers used in the mixtures

o-Ammonium nitrate /> = carbamide r=potassium sulphate d =  superphosphate i* = NPK fertilizer /=W olldunger fertilizer
g  = micramide

A termesztési kiserietek során az alginittel történt *egyszeri kezelés után még a 
negyedik évben, a dózistól függően 5-24% -kal nagyobb kukoricatermest takarítottak 
be

Az olajpala (algimt) felhasználás 1988-tol kezdődően állami támogatásban részesül 
Az a gazdálkodó, aki a talaj elsavanyosodásanak csökkentesére alginitet hasznai, pénz
visszatérítést kap így az alginit tonnánkénti ára a felhasználónak az eddigi 250 Ft helyett



csak 75 Ft-jába kerül Ez a támogatás a jövőben várhatóan megsokszorozza az 1987 
évben forgalmazott mintegy 10 ezer tonnányi mennyiséget

Jelentős eredmények születtek az algmitalapú, különböző természetes földtani kép
ződményeket tartalmazó novényspecifikus biofoldkeverék kikísérletezése során Az algi- 
mthoz kevert zeohttal, tőzeggel, perlittel, bazaltporral például olyan virágfoldet lehetett 
előállítani, mely az adott növénytársulások tápanyag és kémhatás igényének felel meg 

Megnőtt az érdeklődés, különösen az észak-afrikai és kozel-keleti, homoktalajokkal 
rendelkező országokból az algimt starteres fa- és szőlőtelepítési eljárás iránt A szőlőjaví
tások során ötéves telepítésű szőlősorok kozott nyitott 20 — 25 cm mély barázdába szórt, 
20 — 40 t/ha mennyiségnek megfelelő alginit 9 — 14%-kal növelte a termés mennyiségét, 
nőtt a szőlő cukorfoka is A fejlett környezetvédelemmel rendelkező nyugat-európai 
országokból-az algimt, íll algmitalapú termékek, mint nagy hatásfokú természetes, a 
biotermesztési rendszerekbe jól beilleszthető fosszilis alga biomassza iránt számottevő 
igény jelentkezett

1987-ben folytatódott az osztrák — magyar olajpala-kutatási program Ennek kere
tében vizsgálták az évszázadok óta ismert mezozóos és kainozóos korú osztrák olajpalák 
mezőgazdasági célú hasznosításának, valamint az osztrák bazaltteruleteken a fiatal, 
phocén korú, a magyarországiakkal azonos genetikájú, kráter típusú algimttelepek 
előfordulásának lehetőségét

Folytatódott a thaiföldi olajpalák mezőgazdasági célú vizsgálata is 
Az olajpala-kutatások mezőgazdasági és környezetvédelmi kutatásainak elismerése

ként a Magyar Tudományos Akadémia egész napos ülést rendezett az eredmények 
bemutatására

E helyen is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Magyarországon található 
speciális olajpala, a vulkáni kráterben keletkezett algimt különlegessége, hogy nem 
hagyományosan energia kinyerésére, elégetésere, vagy lepárlás útján szénhidrogén előál
lítására hasznosítják, hanem a megújuló energiatermelésnek azt a formáját választják, 
amikor a talajjavításon keresztül algimttel a biomassza tömeg növelését érjük el Ez 
bizonyos esetekben és régiókban gazdaságosabb lehet, mintha egyszeri felhasználással 
elégetnénk vagy lepárolnánk
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In 1987, oil shale (alginite) developments in Hungary continued in both fields of 
fundamental research and application

Exploratory drilling was run at the crater-type deposits of Várkesző and Egyházas- 
kesző, as well as cm the lagoon-type deposits Altogether 105 boreholes with a total 
metrage of 3,050 m were put down by the Hungarian Geological Institute and the 
National Ore and Nonmetallics Mines Co

The majority of the boreholes (8 8 ) were aimed primarily at reconnoitenng the 
algimtiferous basaltbentonite overlying the alginite deposit of Várkesző In addition, 
they provided information on the mode of occurrence, the geometry and the hydrogeo
logy of the alginite bodies 11 boreholes were drilled into the crater of Egyházaskeszó, 
while 6  boreholes into the Várpalota deposit

In the Várpalota area the primary aim was to determine the lime content of the 
sequence overlying the coal seam In the light of 275 analyses the average lime content 
of the lower portion of the sequence, between the coal seam and the dacitic tuff, is more 
than 53 % Thus the rock involved is potentially suitable for melioration purposes, l e 
for reducing the rate of soil acidization

Organic geochemical analyses have established definitively that the oil shale sequen
ces of Várpalota and the Kossen-age ones of Zala are to be regarded as hydrocarbon 
source rocks of considerable potential

Experiments with agricultural applications provided additional data on the fertiliz
ing effect of the alginites Crop production experiments provided conclusive evidence of 
this kind on the calcareous sandy soils of the Danube-Tisza Interfluve, in dependence 
of the dosage used, the surplus crop yield of maize ranged from 5 to 24 percent even in 
and after the 4th year after so the alginite had been added to the soil When applied to 
vineyards, the alginite gave rise to an increase of 9 to 14 percent in yield, will an increase 
in the dextrose content

Hungarian alginite is not used for power production (the conventional form of its 
utilization) The form of energy production here adopted consists in soil melioration, the 
application of alginite leading to an increase in renevable plant energy, l e in biomass


