
2. Előzetes jelentés a bauxit előfordulási körülményeiről 
az északi Biharban (Királyerdőben.)

Rozlozsnik Pál-tói.

Amióta a Bihar hegy ség régebben gyenge minőségű vasércnek tar
tott bauxitjának aluminiumérc-természetét felismerték, erről a tárgyról 
már több tanulmány jelent meg, melyek közül annak geológiájával Szá
deczky G-yula  dr., L achmanh  R ichard  és P auls Otto munkái foglal
koznak.1) Mind a három szerző más és más eredményre jutott, melyek 
röviden a következőkben foglalhatók össze.

Szádeczky  dr. a jádremetei előfordulások tanulmányozása alkal
mával összefüggést vélt feltalálhatni a bauxit és a granodiorit ( =  daco- 
granit) sorozat kőzeteinek elterjedése között s ennélfogva hidrotermális 
lerakódásnak véli. L achmann  R. megfigyelése szerint a Királyerdőben 
a bauxit előfordulása oly szabálytalan, hogy határozott tektonikai irá
nyokkal összefüggésbe nem hozható. Felfogása szerint még a felső-kréta 
lerakódása előtt a mészkőtábla repedésein kénes-vasas termák hatoltak 
fel, melyek a malm-mészkő agyagos alkotórészeinek kioldásával bonyo
lult vegyi folyamatok után azt bauxittá átváltoztatták; a bauxitoldatok- 
ból a mészkő kedvező összetételű részleteiben méta szomatikus kiszorítás 
által jöttek létre az egyes előfordulások. P auls véleménye szerint a bauxit 
nem egyéb, mint terra rossa, a mészkő oldliatlan maradéka, mely az idők 
folyamán a malm-mészkő mélyedéseiben és hasadékaiban nagyobb elő
fordulásokká halmozódott fel.

A  világháború folyamán megindult a bauxitnak nagymérvű kihasz
nálása s ennek folytán előfordulási körülményei számos mesterséges iel- 
tárásban sokkal jobban tanulmányozhatóvá lettek, mint az azelőtt lehet
séges volt. Hadibeosztásomnál fogva alkalmam nyílt ezeket a feltárásokat
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is részletesen tanulmányozni s minthogy a begyűjtött anyag feldolgozá
sára csak a háború után kerülhet a sor, legyen szabad helyszini meg
figyeléseimről e helyen röviden beszámolnom.

Megfigyeléseim alapján a bauxit, mint a felsőbb mezozói rétegsoro
zat tagja, a maim (tifhon) és alsó-kréta mészkő határán fordul elő. ISTem 
szabad azonban itt összefüggő rétegre gondolnunk, mint azt Mezey 
F erenc bányaigazgató úr —  kinek kutatásai épen a bauxit aluminium- 
érc természetének megállapítására szolgáltattak okot —  már régóta han
goztatja, A  bauxit ebben a szintben, melyet bauxitszintnek jelölhetünk, 
különböző nagyságú tál- vagy teknőalakú előfordulásokat alkot, az egyes 
előfordulások között a „bauxitszint<fc nagyobb pásztákon át vagy teljesen 
bauxitmentes, vagy pedig csak egyes kisebb bauxitfészkek vagy háló
zatos bauxitelrendezések észlelhetők. Gyakorlati szempontból a bauxit- 
szint túlnyomó része improduktívnak jelölhető. Az egyes előfordulások 
méretei tehát rendkívül változók; nagyobb előfordulás 10.000— 20.000 
tonnát is szolgáltat, de ismeretes ércdúsabb előfordulás is (Tacza Arsza 
Jádremetén). Az egyes érctestek felső elhatárolása az alsó-kréta felé egye
nes lap, míg lefelé a tithon fekvő felé rendesen igen szabálytalan; a titkon 
mészkő felemelkedő mészkőpúpjai s közben lévő mélyedések folytán az 
érctest vastagsága minduntalan változik. A  tithon fekvőben észlelhetők 
az előbb említett hálózatos bauxitáthatolások is, különösen a bauxitszint 
elmeddülése kezdetén.

Egyébiránt a bauxit és a mészkő közötti határ rendesen éles; csak 
elvétve találtam oly mészkövet is, melyben bauxitos anyag már szabad 
szemmel is kivehető. A  bauxittelepülés alja gyérebben konglomerátumos, 
mely esetben a mészkő a kavics, a bauxit a cement szerepét játsza; más 
gyakoribb esetekben az alsó réteg világos színű, kovasavban dúsabb vál
faj s végül elég gyakran semmiben sem tér el a főtömegtől.

A  leírt település arra utal, hogy a tithon és az alsó-kréta között 
sztratigrafiai hézag van: a bauxit az alsó-kréta elején a tengerből kiemel
kedő tithon mészkő felületének mélyedéseiben rakódott le. Előfordulási 
körülményei tehát teljesen megfelelnek a francia, olasz és adriatenger- 
melléki bauxitelőfordulásoknak.

A  bauxitnak eme szintállandósága geológiailag azért is fontos, mert 
a maim és alsó-kréta pontos elhatárolása csak ezáltal vált lehetségessé. 
A  bauxitot fedő réteg mindenütt egy 4— 6 m vastag sötétszürke, gyakran 
kalcitosodott gaszteropodákat tartalmazó mészkőpad, mely felett az alsó
kréta világos színű, tömött, jellegzetes struktúrákat mutató, gyakran 
foraminiferás-oolitos s olykor requienákat tartalmazó meszei következ
nek. A  malm-mészkőre általában jellemző a krinoidea nyéltag-tartalom,
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felsőbb rétegei a Királyerdőben gyakran csupa kőalgákból (lithotham- 
niumból ?) tevődnek össze. A  bauxit alján korallok, gaszteropodák, spon- 
giákon stb. kívül diceras-átmetszeteket figyelhettem meg.

A  maim alsó tagját Jádremetén, Barátkától I)-re s általában a 
Sebes-Körös menti részben sötétebb szürke tűzköves mészkő alkotja; 
Bihardobrosdtól K-re ez a sötét mészkőtag igen vékony s felette igen 
finoman szemcsésnek látszó mészkő következik. A  részletes taglalást s a 
jellegzetes struktúrák leírását részletes munkámban fogom majd megadni.

A  bauxitnak eme régibb korával megegyezik megtartási állaimta 
is, hiszen alá volt vetve mindama tektonikai folyamatoknak, melyek az 
alsó-kréta előtti rétegsorrendet érték. Üde állapotban rendkívül szívós, 
kemény s erősen szakadékos kőzet. A  sűrűn észlelhető csuszamlási lapok
ról már az előző kutatók is megemlékeznek; helyenként, mint a bihar- 
dobrosdi Oszojhegyen, ráncolódásokat is mutat, a barátkai Kicserahegyen 
pedig egy helyen egész palássá vált s struktúrája teljesen agyagpalának 
felel meg. Jádremete környékén, mint azt P auls is felemlíti, a grano- 
dioritsorozat kőzeteitől kontakt metamorfózist szenvedett. Erre vezethető 
vissza e helyen bőségesebb pirittartalma; erősebb kontakt metamorfózis 
mellett a rendkívül kemény kőzet sötétes fekete színt nyer, szakadékain 
szép diaszporkristály bevonatok keletkeztek s kevesebb vizet tartalmaz. 
Utóbbi körülmény a Szádeczky  dr. által megállapított korundtartalommal 
függhet össze. A  kontakt metamorf válfajok nehéz íeltárhatóságuk miatt 
aluminiumhidrát gyártásra fel nem használhatók.

A jádremetei pobrázi bányában a bauxitban vékony erupciós telé- 
reket is megfigyelhettem. Az erősen elváltozott kőzet óriási mennyiségű 
kristályos palazárványokat tartalmaz.

A  bauxitelőfordulások megjelenési formáját morfológiai tényezők 
jelentékenyen befolyásolják. Amikor a bauxitszint meredek völgyoldala
kon vonul végig, a kibúvások az előfordulás keresztmetszetét mutatják. 
Ilyen esettel állunk szemben a jádremetei völgyoldalakon (P auls ,,liasa- 
dék“ tipusa).

Egészen más kép tárul elénk a pliocén kori tönkfelületeken. A 
bauxittest természetesen aránytalanul erősebben áll ellen az eróziónak, 
mint a mészkő. Amikor tehát a fedő mészkő már régóta áldozatul esett 
az eróziónak (első sorban az oldó eróziónak), a bauxittest még egészen 
összetartó tömegben maradt meg. Feloldásán az erózió alulról és felülről 
egyaránt dolgozik, mely folyamat mellett a szakadékok s esetleges vetők 
elsőrangú szerepet játszanak. A  víz oldó hatása különösen a bauxittest 
s mészkő határán érvényesül; a víz a mészkőben lyukakat old ki, de külö
nösen mélyíti az eredeti mélyedéseket. A kitágított szakadékok s gödrök
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lemosott karsztos vályoggal1) telnek meg. Az előfordulás alja még sza
bálytalanabbá válik, mint az eredetileg volt, s a meredek tölcsérszerű 
mélyedések között 3— 7 m magas karcsú mészkőszirtek fejlődnek ki. Az 
összetartó bauxittest felül s alul szétdarabolódik s összekeverődik a karszt- 
vályoggal. Az összetartó test teljes összerogyása s széthullása által létre
jönnek az eluviális másodlagos előfordulások. A  barátkai és az albiorai 
feltárások egész sorozatát mutatja a közbenső stádiumoknak. Minthogy 
a függőleges víztelenítés folytán az így keletkezett törmelék elszállítá
sához szükséges erők hiányoznak, a bauxitos karsztvályog s törmelék- 
előfordulások az egész maim tönk felül étén észlelhetők, sőt átterjedhetnek 
az idősebb jura felületére is. A  bauxittörmelékes vályog eme nagy elter
jedése a tönk felületeken, a bauxitszinttől elválasztott összetartó előfordu
lások s végül a bauxitos anyag összekeveredése a karsztos vályoggal 
magyarázza meg azt a körülményt, hogy az előfordulás szabályossága 
az eddigi kutatók figyelmét elkerülte.

A  bauxitnak analog képződése a Királyerdőben azonban ép olyan 
világosan látható, mint Jádremetén. Először is a völgyek mentén, pl. a 
szohodoli völgylejtői előfordulások hasonmásai a jádremetei előfordulá
soknak: a tönkfelületeken pedig, ahol a feltárásokat a bauxitszint közvet
len közelében kezdték meg, ott a bauxit szintén a sötét fedőmész alá húzó
dott. A  bauxitszinttől távolabb a bauxit mindig csak felszinen maradt.

A karsztos vályog a bauxit minőségét magas (40— 45%-os) kova- 
savtartalma folytán erősen rontja s ennélfogva gondosan el kell különí
teni a bauxittól.

Mállásnál a veres bauxit színét vereses barnára változtatja; egyes 
oolitok teljesen ki lesznek oldva, jeléül annak, hogy a jelenlegi klimatikus 
viszonyok között a bauxit nincs vegyi egyensúlyban.

A  bejárt terület bauxit jairól E mszt K á l m á n  dr. osztály geológus- 
vegyész úr számos elemzést eszközölt, s különben az irodalomban is több 
elemzés jelent meg róluk. A  biharv ár megyei bauxitok ismeretes módon 
a vörös (vasas) bauxitok kategóriájába tartoznak. Mint ilyen, használ
hatóságára az AloOg-tartalmon kívül rendkívül nagy befolyást gyakorol 
a SiOo-tartalom. 3% S i02-nál magasabb kovasavtartalmú érceket már 
nem igen szokás felhasználni. Némely szerző szerint a TiCh-tartalom 
szintén hasonló szerepet játszik. Az ALO-rtartalom rendesen fordított 
arányban áll a Fe203-tartalommal; a vastartalom azonban ritkán olyan 
magas, hogy az érc ezáltal fejtésre nem érdemessé válnék. A  fejtésre érde-

Ü Egyelőre a névvel jelölöm a régebbi szerzők „terra rossa“ -szerü agyagát, 
mivel nélkülözi annak élénk veres színét s vastartalma is sokkal kisebb, sem hogy 
torra rossának nevezhető volna.



4 5  4 R O Z L O Z SN IK  T Á L f5)

messég határa 50% A120 3 lehet; a bihari bauxitok azonban rendszerint 
53%-on felül tartalmaznak aluminiumoxydot. A legmagasabb aluminium- 
tartalmú ércek alapanyaga világosbarna. Előfordulnak egész világos 
ércek is, sokszor a bauxittelepülés alján, ezek azonban túlnyomóan igen 
magas S i02 tartalmuk miatt hasznavehetetlenek.

A  bauxitnak föntvázolt előfordulása fel nem tárt előfordulásoknak 
még megközelítő becslését is lehetetlenné teszi. A S i02-tartalom nagy fon
tosságánál fogva azonkívül minden előfordulást kiaknázása előtt meg kell 
elemezni s üzem közben is az anyag minőségét folyton ellen kell őrizni.


