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Az iszap kialakulása, jellemzõi

Az érc bányászata és dúsítása

Az úrkúti mangánérc két fõ típusa a mikronos
méretû rodokrozit-szemcsékben dús, finoman
rétegzett agyagpala, az ún. karbonátos mangánérc
és a Mn-oxidokban, oxihidroxidokban gazdag,
különféle megjelenési formákban elõforduló oxi-
dos mangánérc. Az érc képzõdésére, megjelenése
változatosságának okaira vonatkozóan számos
elmélet született, ezek legjobb összefoglalását
Polgári M. et al. adja [1].

A dúsítás a Mn-tartalom növelésére, a meddõ
agyagásványok eltávolítására irányult. A karboná-
tos ércet csak költséges vegyipari eljárással
lehetne dúsítani [1], melynek melléktermékeként
nehezen értékesíthetõMn-sók is nagy mennyiség-
ben keletkeznének. Az oxidos érc viszont fizikai
úton dúsítható. A dúsítás alapelve a kezdetektõl
(1924), a mûvelhetõ oxidos érckészletek kime-
rüléséig változatlan volt. A technológia lényege,
hogy a meghatározott szemnagyságúra tört nyers
ércet és a bányából emelt karsztvizet összekeverve
zagyot hoztak létre. Amelyik szemcsékben az
agyagtartalom nagyobb a Mn rovására, azok ki-
sebb sûrûségûek, és viszont. Így a zagyot a forgó-
karos mosóberendezés a sûrûségkülönbség követ-
keztében elválasztja. A maradék, fõként agyagos
összetevõket tartalmazó zagy jelenti a Fe-Mn-
iszapot (III. osztályú Mn-érc). Ezt csõvezetéken
juttatták az iszaptározókba.

Az iszap kutatása

Az Úrkút községtõl D-re húzódó, elgátolt
Ördög-árokban három tározót alakítottak ki az
évtizedek során, melyek � több, mint 20 ha-on �
Szabó Z. számításai szerint összesen 2.8 Mt isza-
pot tartalmaznak [5]. Jelölésük a keletkezés sor-
rendjében római számokkal történik. (1. és 2.
ábra)Az Ördög-árkot a Kabhegy ÉNy-i oldaláról
lezúduló csapadékvizek vájták ki, nagyobb esõ-
zések és a hóolvadás alkalmával a víz jelenleg is
igyekszik követni eredeti útvonalát. Jellemzõ az
iszap kötöttségére és fedettségére, hogy az iszapután-
pótlás megszûnése óta az erózió az iszaptározót nem
bontotta meg.

Az iszap fizikai és kémiai jellemzõinek meghatáro-
zása fúrásos kutatással kezdõdött. Elsõ ütemben 1986-
ban mélyítettek az I. tározó területén 3 db magfúrást,
majd 2001-ben a II. tározó területén további 6 db-ot. Az

A dúsítási maradékiszap termelésének és felhasználásának
tapasztalatai

FARKAS ISTVÁN ügyvezetõ igazgató� VIGH TAMÁS felelõs mûszaki vezetõ (Mangán Kft., Úrkút)

A mangánérc dúsítása során nagy tömegben felhalmozódott maradékiszapot a bányavállalkozó nyersanyag-
nak tekinti. A nyolcvanas évek óta folyamatos kutatások folynak a felhasználási lehetõségek felmérésére. A szi-
likátipar különleges minõségû klinkertégla adalékanyagát, a mezõ- és erdõgazdálkodás talajjavító és mikroelem-
pótló anyagot nyerhet belõle. A laboratóriumi vizsgálatokat 2002 óta termelési és felhasználási kísérletek
egészítik ki.

1. ábra: Átnézeti térkép az iszaptározókról

2. ábra:Metszet a II. tározó mûvelésérõl
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utóbbi program célja a téglagyártáshoz történõ fel-
használás lehetõségeinek tisztázása volt. A fúrási folyó-
méterenként vett mintákat az 1. táblázatban ismertetett
intézmények elemezték, ennek eredményeként komp-
lex ismeretanyag gyûlt össze [1], [3], [4], [5], [6].

2002-2003 folyamán 2 hamegbontásával járó bányá-
szati termelési kísérletet végeztünk [4], amely lehetõvé
tette a fizikai tulajdonságok térfogati változásainak ta-
nulmányozását és az átfogó mintavételezést.

Fizikai-szerkezeti jellemzõk

Az iszap fekete színû, nagyon finom szemcsés, raga-
csos, vályogszerû anyag. Fizikai jellemzõi a mesterséges
ülepítés körülményeibõl adódnak, ami nagymértékben
hasonlít a folyó által szállított üledék lerakódásához [1].
A durvább szemcsék a betápláló csõvezeték végpontja
közelében rakódtak le, ettõl távolodva egyre finomabb
frakció található. A szemeloszlási vizsgálatok ered-
ményei szerint átlagosan az anyag mintegy 75%-a 0-5,
98%-a 0-63 µm szemnagyság-tartományba tartozik. A
tározók alatti eredeti talajt (barna agyag) elért fúrások
jól elkülönülõ talpszintet tártak fel, jelentõs bemosódási
nyomok nélkül.

Fontos fizikai jellemzõ az iszap víztartalma. A ta-
pasztalatok szerint képlékeny anyagról van szó, 40-55
V/V% víztartalommal. Viszont mindhárom tározó ere-
deti felszíne kemény, gépjármûvel járható. A felszíni
1-1.5 m vastag kemény réteg alatt nõ meg a víztartalom
ugrásszerûen. Szemcseösszetétele miatt víztartalmát
gravitációsan nem adja le. A nagy víztartalom miatt a
száradáskor kialakuló poligonális repedéshálózat széles
(2-3 cm) és mély (20-35 cm) résekkel, nagy átmérõjû
hasábokkal jellemezhetõ. A víztartalmát vesztett iszap
márgaszerûen kemény, viszont a poligonális hasábok
belsõ részei megtartják eredeti nedvességtartalmukat.
Jellemzõ a prizmában tárolt nyers iszapra is, hogy
néhány cm vastag felületi száradás már megvédi a kész-

let belsejében levõ anyagot a kiszáradástól, és gyakor-
latilag évek múlva is változatlan marad a nedvességtar-
talma.

Kémiai tulajdonságok

Az OÉÁ Egri Laboratóriumában 1986-ban végzett
DTA (differenciál-termoanalízis) vizsgálatok alapján az
iszapot a 2. táblázatban összefoglalt fontosabb ásványok
alkotják.

Az elemzést végzõ intézmény Az elemzés célja Ideje
OÉÁMangánérc Mû Laboratórium, Úrkút Ércminõség paraméterei 1985-1989
OÉÁ Egri Laboratórium, Eger Ásványtani elemzés (DTA) 1985-1988
Magyar Állami Földtani Intézet, Bp. Talajtani értékelés 1985
Kertészeti Egyetem Anal. Kémiai Tanszék, Bp. Hg-tartalom meghatározás 1985
MÉMNövényvédelmi Agrokém. Központ, Bp. Mikrobiológiai vizsgálatok 1985
ELTE Kõzettan-Geokémia Tanszék, Bp. Tenyészedényes kísérletek 1980
Növényvédelmi Állomás, Balassagyarmat Tenyészedényes kísérletek 1985
Növényvédelmi Állomás, Csopak Kisparcellás kísérletek 1986-1988
Nehézvegyipari Kutatóintézet, Veszprém Nyomelemvizsgálat 1989
ÁG.-ok Szakszolgálati Állomása, Keszthely Corg �elemzés 1985
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Debrecen Részletes vegyelemzés 1985, 1989
Grothe Keramische Rohstoffe GmbH. Téglaip. felh. paraméterei 2001
Mangán Kft. Laboratórium, Úrkút Ércminõség paraméterei 2002-2003
Veszprémi Egyetem Radiokémiai Tanszéke Radiokémiai elemzés 2002-2003

A tározókból vett magminták elemzése 1. táblázat

Mangánásványok 16-21 % Piroluzit, manganit, krip-
tomelán

Vasásványok 23-27 % Goethit, limonit, hematit

Agyagásványok 45-55 % Szmektit, illit, szeladonit,
kaolinit

Egyéb ásványok 5-9 % Kalcit, dolomit, kvarc,
gipsz, apatit

A DTA vizsgálatok eredményei 2. táblázat

A vegyelemzés eredményei 3. táblázat

SiO2 29,0-33,0 CaO 3,0-7,0
TiO2 0,3-0,4 MgO 2,0-4,0
Al2O3 6,0-10,0 K2O 2,0-3,0
Fe2O3 22,0-26,0 Na2O 0,2-0,3
MnO2 13,0-19,0 P2O5 0,4-0,5
MnO 2,0-3,0 Corg 1,0
BaO 0,05-0,1 Izz.veszt. 8,5

Jelentõsebb nyomelemek As, B, Cd, Co, Cr, Cu,V,
Li, Ni, Pb, Zn, Sr, Sc, Be

Részleges vegyelemzés:
Mn Fe SiO2 P S
10-13 15-18 29-33 0,2 0,1
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A vegyelemzés eredményeit [%] a 3. táblázatban
foglaltuk össze,

Az elemzések alapján az alábbi következtetéseket
lehet levonni:

� Az iszap összetevõi a dúsítási folyamat során nem
változtak, csak az arányok.

� Az iszap csak az ásványi eredetû érc természetes
anyagait tartalmazza, másodlagos vegyi átalakulás
nem következett be.

� Az elvégzett vizsgálatok szerint nem tartalmaz ve-
szélyes, toxikus anyagokat a megengedettnél na-
gyobb arányban.

� Az ásványos összetevõk stabil, oxidos alakban van-
nak jelen, ezért további vegyi átalakulás (pl. ag-
resszív szulfidos reakciók kialakulása) nem vár-
ható.

� A kémhatása semleges, helyenként gyengén lúgos
(pH = 7,0 � 7,7).

� Sugárbiológiai kockázatot nem jelent környeze-
tére.

Tehát a természetes eredetû érc és karsztvíz keve-
réke természetes anyagként fogható fel.

Meg kell említeni az iszap mangánoxid-tartalmából
fakadó jelentõs kationadszorpciós képességét [1].
Ennek köszönhetõ a nyomelemek jelenléte, amelyek az
élõ szervezetek számára optimális mennyiségben talál-
hatóak az iszapban, így azzal együtt a talajba vihetõk.

Biológiai tulajdonságok

AMn az élõ szervezetekben sokoldalú szerepet tölt
be, hiánya kimutatható az élõlények rendellenes fejlõ-
désében. A növények tápanyagcseréjében fontos szere-
pe van, pl. az enzimek aktiválásában, a fotoszintézis ka-
talizálásában. A növények átlagos Mn igénye 30-150 g/t
között változik. Az állati szervezetekben is nélkülözhe-
tetlen mikroelem: enzimrendszerekhez kapcsolódik,
szerepet játszik a szövetlégzésben, részt vesz a csontkép-
zésben, a nemi folyamatokban. Mn-hiány esetén a nö-
vendék állatok fejlõdése lelassul, ellenálló képességük
csökken. A Mn túladagolása viszont amnézia kiala-
kulásához vezet. [1], [2]

Az 1986-os vizsgálatok egy része már a mezõgaz-
dasági hasznosítás lehetõségeinek elõzetes felmérésére
irányult. Ennek keretében az alábbi megállapításokat
tették [1], [3]:

� A tározók konszolidált, növényekkel borított
iszapfelszínérõl származómintákban a mikroorga-
nizmusok száma közel azonosnak adódott a tala-
jokra jellemzõ mikroorganizmus-számmal.

� AMÁFI talajtani értékelése szerint erõsen kötött,
kolloiddús anyag, alacsony humusz- és CaCO3-tar-
talommal, összes sótartalma a talajokra vonatkozó
határértékek alapján a �kissé sós� fokozatnak felel
meg, így sóérzékeny növények számára kedvezõt-
len. A felvehetõ kationok mennyisége alapján �jól
ellátott� (N, P, K, Ca) ill. �közepesen ellátott� (Zn,
Cu) kategóriába tartozik. Természetesen a Mn és
Fe tekintetében �nagyon nagy�.

Az iszap felületén kialakuló biotópok a három táro-
zón jól követhetõen váltották egymást:

� Már a feltöltés alatt álló tározók peremén megje-
lentek amocsári életközösségek, kialakult a nádas.

� A feltöltés befejezése után az egész felületet nádas
borította be.

� Elõször a peremen, majd az egész felületen füzek
jelennek meg.

� A füzeket a nyár, majd a nyír követi.
A legrégebbi (I-es) tározón nagy átmérõjû (40-60

cm), 20 m magas füzek és fehér nyárak találhatók, a II-
es felületét összefüggõ, rudas nyár-nyír-fûz pionír erdõ
borítja. A III. tározómég a nádas és a bokros-fás biotóp
közötti átmenet állapotában figyelhetõ meg.

A biológiai vizsgálatok az emberre és állatra kifejtett
esetleges káros hatásokra is kiterjedtek. Egyértelmûen
megállapítható volt, hogy toxikus, irritáló, allergén vagy
mutanogén hatást sem az érc, sem annak összetételéhez
teljesen hasonló mangániszap nem vált ki. Ezt maga a
mangánbányászat tapasztalata is igazolja, máskülönben
az eddigi 86 év alatt az ilyen jellegû problémáknak a
dolgozók körében felszínre kellett volna kerülniük.

Az iszap, mint másodnyersanyag

Felhasználási lehetõségek

A Mangán Kft. az iszapot kezdettõl fogva nem hul-
ladéknak, hanem potenciális nyersanyagnak tekinti,
éppen ezért a Magyar Geológiai Szolgálat ásványva-
gyonként nyilvántartja. A felhasználására irányuló kí-
sérletek több szálon futnak. Legkézenfekvõbb az iszap
fémtartalmának kohászati felhasználása. Ezen belül biz-
tatóak a nagy térerõsségû mágneses szeparálással kap-
csolatos kísérletek (Newport, Wales, 1998) [1]. Legegy-
szerûbb lehetõség a betápláló csõvezeték végpontja
környezetében leülepedett durvább szemnagyságú,
nagyobb sûrûségû (nagyobb Mn-tartalmú) összlet el-
különített kitermelése, mivel ez elfogadható minõségû
ércként is számításba jöhet, igaz, csak néhány ezer ton-
nás mennyiségben. Másik lehetséges terület a külön-
leges szilikátipari adalékanyagként való felhasználás.
Erre a célra csak az iszap legfinomabb szemnagyságú és
teljesen homogén, szennyezõdésmentes része alkalmas.
Több magyar és német tégla- ill. cserépgyártó cég kísér-
letei kedvezõ eredményekre vezettek. Túl azon, hogy új
színvilágú termékek születtek, a kopásállósági, fagyál-
lósági, szilárdsági tulajdonságok is javultak, valamint az
égetési hõmérséklet is csökkenthetõ. Nagyobb volu-
menû felhasználása technológiai fejlesztést igényel. [6]

A mezõgazdaság (erdészet) számára az iszap, mint
talajjavító- és mikroelem-pótló adalék jöhet számításba.
Az elsõ, inkább csak népimegfigyeléseket eredményezõ
�kísérlet� 1968 nyarán történt, amikor egy felhõsza-
kadás alkalmával átszakadt az egyik tározó gátja, és az
iszap az Úrkút környéki szántóföldekre került. Ebben
az évben az érintett területek rekordtermést produkál-
tak. A késõbbi, tudományos kísérletek, valamint a
tározó felszínén burjánzó növényzet gyors növekedése
is alátámasztják ezt. AMÁFI talajtani értékelése szerint
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az iszap �alkalmas Mn és Fe bevitelére az ilyen hiányú
talajokba�. Hasonlóképpen nyomelemek (3. táblázat)
bevitelére is alkalmas. A részletek kidolgozására irá-
nyultak az 1. táblázatban is említett tenyészedényes és
kisparcellás szabadföldi kísérletek. Ezek fontosabb
eredményei az alábbiak:

� Javította a homokos talajok szerkezetét.
� Általában nõtt a terméshozam, különféle kultúr-
növények esetén.

� Napraforgónál nõtt az olajtartalom és csökkent a
hamutartalom.

� Fitotoxikus hatást nem észleltek.
A talajokba juttatott iszapdózis elméleti alapokon

számított mennyisége 10 t/ha, a kísérletek során 3-5 t/ha
esetében is hatékonynak bizonyult alkalmazása. Meg
kell azonban említeni, hogy ezek a kísérletek mûszaki-
lag nem oldották meg az iszap egyenletes kijuttatását a
szántóföldekre. Ebben a szilikátipari adalékanyag-
gyártási kísérletek (porítás, granuláció) eredményei
segítséget jelenthetnek. Másrészt, a kísérletek nagypar-
cellás szemlélettel zajlottak, így a kistermelõi hasz-
nosíthatóságot nehéz megítélni. A rendszerváltás és az
OÉÁ megszûnése megakadályozta a kísérletek további
folytatását.

Az erdészeti felhasználás elsõsorban erdõtelepítések,
erdõsítések esetén jöhet szóba. Az 1. képen látható a II.
tározó felszínén spontán létrejött nyíres keresztmet-
szete. A nyír egyedek magasságának változása (a fama-
gasságok burkológörbéje) a tározó mélységének vál-
tozásával korrelál. Az iszap esetleges kedvezõ hatásán
túl valószínû, hogy az egyre vastagodó iszapréteg egyen-
letesebbé teszi a terület vízgazdálkodását is. A nyírek
növekedésének a tározó keresztmetszetében elfoglalt
helyüktõl való függése állományvizsgálattal is alátá-
masztható. Mindez összevethetõ a kultúrnövényeknél
kísérletileg igazolt kedvezõ hatással. További, már er-
dészeti kutatásokat igényel ennek egyértelmû, akár fa-
fajspecifikus igazolása.

Jellegében az erdészetihez hasonló felhasználási le-
hetõség a bányászattal és egyéb ipari tevékenységgel
érintett területek komplex rekultivációja. Az iszap kö-
tött, agyagos szerkezete és a növények növekedésére
gyakorolt kedvezõ hatása segítséget nyújthat olyan ese-
tekben, amikor a megfelelõ termõréteg kialakítása ne-
hézségekbe ütközik, pl. meddõhányók erdõsítése során.

Erre vonatkozóan saját hatáskörben tudunk kísér-
leteket lefolytatni. A Mangán Kft. egyes, meddõhányó
mûvelési ágú területeire vonatkozóan erdõtelepítési
tervvel rendelkezik, melynek megvalósítása során ere-
detileg azonos �termõhelyi� adottságú parcellákon
iszappal terített, iszap �földlabdás� és iszap nélküli re-
ferenciaterületeket tervezünk kialakítani, melyeken az
iszap hatása vizsgálható lesz. Hasonló kísérleteket foly-
tatnak aHonolului Egyetemen (Hawaii, USA)Wiltshire
J. C. vezetésével [8]. Részben ausztrál mangánércbá-
nyákból, részben a tenger alatti mangánrögök feldolgo-
zásából származómangániszappal kezelt talajba ültetett
koa magoncokkal végeztek kísérleteket (a koa ipari
jelentõségû keményfa Hawaii-n). A növények az ültetés
utáni hatodik ill. tizedik hónapban végzett mérések
szerint, � eltérõ iszap-talaj keverési arányok mellett a
legkedvezõbb értékeket figyelembe véve � 50%-kal na-
gyobb magassági és 30%-kal nagyobb átmérõbeli növe-
kedést produkáltak az iszappal nem kezelt kontroll-
növényekhez képest. Ezek a tapasztalatok némi fantá-
ziával a csemetekerti alkalmazásokat is elõrevetítik. A
Hawaii-n használt mangániszap több Mn-t (22%), ke-
vesebb Fe-at (4,4%) és közel azonos mennyiségû SiO2-
ot (28%) tartalmazott, az egyéb összetevõi és fizikai tu-
lajdonságai is hasonlóak az úrkúti iszaphoz, viszont je-
lentõsen kisebb a víztartalma (8%).

A vázolt ötletek kidolgozása érdekében a Mangán
Kft. szándékában áll az alábbi kísérletek lefolytatásához
segítséget nyújtani, illetve ezekben részt venni:

� a szilikátipari felhasználás technológiai kutatá-
sainak további elõsegítése

� az erdészeti felhasználás lehetõségeinek további
kutatása (a tározókon spontán kialakult állomá-
nyok erdészeti tudományos vizsgálata, tenyész-
edényes kísérletek a hawaii tapasztalatok figye-
lembe vételével, meddõhányók erdõtelepítési
kísérletei).

Az iszaptermelés technológiája

A 2002-ben megkezdett bányászati termelési kísér-
let a téglaipari felhasználás igényeinek figyelembe
vételével zajlott. Az iszap bányászati termelése sajátos
konzisztenciájamiatt sok nehézségbe ütközött. Az iszap
felszínén burjánzó növényzet táptalajaként szolgáló,
gyökérzettel sûrûn (30, 30 cm mélységköz) és kevésbé

1. kép: A II. tározó felszínén természetes úton kialakult nyíres magasságának változása a tározó mélységének függvényében
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sûrûn (70-80 cm mélységköz) átszõtt iszapréteget med-
dõnek tekintve két szeletben, külön deponálva indokolt
kitermelni. A felszíni réteg alatt következik a �valódi�
iszap. A két meddõréteg letakarítását végre tudtuk haj-
tani úgy, hogy a termelési terület teljes felülete gyakor-
latilag bármilyen jármûvel járható volt. Így a technoló-
gia mélyásó kotróval végzett jövesztés-rakodás, teher-
gépkocsi-szállítás és lánctalpas földtolóval végzett
depózás munkafolyamataiból épült fel. Sajnos, elérve a
valódi iszapot, a további szeletek kitermelése ezzel a
módszerrel már nem megvalósítható. Tapasztalatunk
szerint több hetes aszályos idõjárás során is az iszap csak
kéregszerûen, a legfelsõ 8-10 cm vastagságában szikkad
meg, és ez nem elegendõ a közönséges földmunkagé-
pek és jármûvek által okozott terhelés viselésére. Ezért
speciális, alacsony talajnyomású munkagépre van szük-
ség, amely a tározó határvonala mentén alkalmasan
kialakított rakodóterületre halmozza a termelvényt. Ott
már szilárd altalajviszonyok között, közönséges rakodó-
és szállítógépekkel folytatódhat a logisztikai sor. Meg-
oldásként az alpesi sípályákról ismert alacsony talpny-
omású könnyû földtoló �ratrak� (2. kép) és az egysoros
borona kombinációja vált be, mint hatékony jövesztõ-
közelítõ eszköz [4]. A földtolót széles gumilánctalpak és
rendkívül könnyû felépítmény jellemzi. A boronaszerû-
en kialakított bontókörmök 5-10 cmmélységben, 20 cm
osztásközzel fellazítják az iszap felszínét, majd az így
megnövelt felületen lezajló kiszáradást és az ezzel járó

természetes elválást kihasználva, a tolólappal a jö-
vesztés elvégezhetõ. A termelvényt a gép a tározó töl-
tésgátjának koronája mentén felhalmozza. A gátko-
ronára telepített rakodógép már megsüllyedés veszélye
nélkül rakodhat az ugyanott várakozó tehergépko-
csikra.

A munkagödör mélyítésével párhuzamosan el kell
végezni a gátkorona süllyesztését, egyrészt a munkagö-
dör gravitációs víztelenítése, másrészt a rakodás-szál-
lítás megkönnyítése miatt (3. ábra).

A technológia elõnyei:
� A jövesztés során a nyersanyag természetes tulaj-
donságai (száradási zsugorodás, poligonális re-
pedezés) kihasználhatók.

� A speciális gépen kívül más berendezésnek nem
kell a termelési területen munkát végezni, így a
gépelsüllyedés veszélyét minimalizáltuk.

� A vékonyszeletes mûveléssel precízen szabályoz-
hatók az iszap felszínének lejtviszonyai, így a csa-
padékvizek felhalmozódása elkerülhetõ.

� A természetes kiszáradás körülményeitõl függõen
a lehetõ legkisebb nedvességtartalmú termelvényt
állítjuk elõ. (Fajlagos szállítási költség optimalizál-
hatósága.)

� Nincs szükség villamos- vagy sûrített levegõs ener-
giaforrás telepítésére.

� A termelési veszteség és a nyersanyag hígulása mi-
nimális, gyakorlatilag csak a gáttal érintkezõ, 1-2
m széles zónában lép fel.

Hátránya, hogy nagymértékben függ az idõjárástól.
Nagyobb esõzések, valamint hóolvadás után, az iszap
felületének kiszáradásáig fel kell függeszteni a terme-
lést, és várhatóan a téli idõszakban is, ha nagyobb vas-
tagságú hóréteg borítja a területet. Mindkét eset a ter-
melésen kívül a termelvény elszállítását is akadályozza.

Bányaveszélyek és elhárításuk

A termelés során három fõ veszéllyel számolunk:
� Gépelsüllyedés a megbontott iszapfelszínen. A
gépi technológia megfelelõ megválasztásával vé-
dekezünk ellene (alacsony talajnyomású munka-
gép). Megelõzõ intézkedésként minden más gép-
típus számára tilos a megbontott iszapfelszínre
járni.

� Vízveszély: a munkagödör csapa-
dékvízzel való feltöltõdése. Ez a ve-
szély fõként a nagyobb nyári esõzések
és a tavaszi hóolvadás alkalmával áll
fenn. Az I. és II tározók közötti szint-
különbséget kihasználva, a termelés-
sel párhuzamosan a töltésgát korona-
szintjének folyamatos csökkentésé-
vel, a gátkorona és a termelési terület
lejtviszonyainak alkalmas kialakítá-
sával a csapadékvizek folyamatosan
elvezethetõk.

� Rézsûcsúszás. A termelés során a te-
rület peremein mintegy 30°-os mes-
terséges rézsût kell tartani. Jelenlegi

2. kép: Mangániszap-termelés speciális dózerrel
(Fotó: Horváth S.)

M. fázisok Idõ [nap] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dózeres közelítés (letolás)
Lazítás bontókéssel
A munkafelület száradása
Rakodás-szállítás
Gátkorona lebontás, depózás
Dózeres közelítés (letolás)

Megjegyzés: A száradás idõjárás-függõ.

3. ábra Az egyes munkafázisok ütemezése
A ciklusdiagram egy szeletre (közelítõleg 1,5 ha-os területen kb. 10 cm mélység-

ben fellazított iszapmennyiségre, tehát 1500 m3-re) vonatkozik.
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tapasztalataink alapján ez a rézsûszög megfelelõ
állékonyságot biztosít.

A bányamûvelés környezetvédelmi vonatkozásai

A korábbi kutatások során bebizonyosodott, hogy
az iszap nem jelent veszélyt a környezetre. A ter-
meléshez kapcsolódó veszélyes és kommunális jellegû
hulladékokat össze kell gyûjteni. Ez a termelés érdeke
is, hiszen a nyersanyag nem tartalmazhat idegen
anyagot, ez pl. a minõségi (díszburkoló) téglagyártással
összeférhetetlen.

Tájképi szempontból az iszap kitermelése egyben az
eredeti környezeti állapot visszaállításának kezdetét is
jelenti, egyrészt azÖrdög-árok,mint �fekü� feltárásával,
másrészt a töltésgát anyagának eredeti helyére való
fokozatos visszahordásával és majdani rekultivációjával.
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50 éves a MGE

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 50. évfordulóján tar-
tott emlékülés alkalmával Ábele Ferenc, az MGE elnöke így
írt: �A történelmi visszatekintés egyúttal emlékezés is az
alapítókra, akik egy ellentmondásokkal teli nehéz idõszak-
ban is vállalták az önálló egyesület megalakítását. Vál-
lalkozásuk egyúttal példát mutat az utókornak, hogy miként
kell szembenézni a kihívásokkal és nem megfutamodni a
nehézségek elõl.�

2004. április 27-én egész napos ünnepi tudományos ülés
volt Budapesten a MTESZ Kossuth téri székházában.

Ábele Ferenc, az MGE elnöke nyitotta meg az ünnepi
ülést. Ez alkalommal üdvözölték az egyesületet: dr. Zettner
Tamás, a MTESZ elnöke, dr. Magyari Béla ûrhajós, a Magyar
Asztronautikai Társaság elnöke, a Bochumi Egyetemrõl prof.
Lothar Dresen, dr. Dudich Endre, a Magyarhoni Földtani
Társulat társelnöke, dr.Ambrózy Pál, aMagyarMeteorológiai
Társaság elnöke és id. Õsz Árpád, az OMBKE KFVSZ
elnöke.

A plenáris elõadást dr. Bodoky Tamás, az MGE alelnöke
tartotta: �50 éves aMagyar Geofizikusok Egyesülete� címmel.

A szakmai történeti elõadások délelõtti levezetõ elnöke
Molnár Károly volt. Ez alkalommal a következõ elõadások
hangzottak el:

Szabó Zoltán: A gravitációs és földmágneses kutatások
története Magyarországon.

Ádám Antal akadémikus � dr. Takács Ernõ � Nagy Zoltán �
dr. Nemesi László: A szeizmikus kutatások
története.

Dr. Baráth István � dr. Kiss Bertalan: A mélyfúrásokban
történt geofizikai mérések története.

A délelõtti elõadássorozat végén Ábele Ferenc kitün-
tetéseket, elismeréseket adott át.

Délután az elõadások az elmúlt 50 év kiemelkedõ kutatási
eredményeirõl szóltak, ahol dr. Baráth István elnökölt. A
következõ elõadások hangzottak el:

Meskó Attila akadémikus: A geofizikai kutatások szerepe
és jelentõsége a nemzetgazdaságban.

Dr. Bencze Pál � Verõ József akadémikus: A Föld körüli
térség fizikája.

Márton Péter akadémikai lev. tag: Általános geofizika és a
Föld fizikája.

Dr. Posgay Károly:Amélyszeizmikus kutatások újabb ered-
ményei, kapcsolat az alkalmazott kutatá-
sokhoz.

Törös Endre: Környezetgeofizikai problémák megoldása.
Dr. Horváth Ferenc: A Pannon-medence földtani-geo-

fizikai modellje.
A tudományos ülésen elhangzott elõadások a Magyar

Geofizika különszámában teljes terjedelemben megjelentek,
valamint az ülés résztvevõi megkapták az MGE 50 éves
történetérõl készült, fényképekkel gazdagon illusztrált
könyvet. Mind a könyv, mind a magyar Geofizika különszáma
méltóképpen járult hozzá az 50 éves jubileumi megem-
lékezéshez.

Csath Béla

Szent Borbála kép a perecesi templomban

A BKL Bányászat 2004/5. számának 17. oldalán közölt �
Borbála misére szóló � meghívó illusztrációja a perecesi temp-
lomban lévõ Szent Borbála kép egy része. A teljes képet 2004/1.
számunk 41. oldalán a �Borsodban történt� címû beszámo-
lóban közöltük, a 2003. évi perecesi Borbála-napi események
kapcsán.

A képet tagtársunk, Takács István nyugalmazott bánya-
igazgató, a kép festõje adományozta a templomnak 2002-ben.
A kép ezen adatairól csak a közelmúltban szerzett tudomást a
szerkesztõség, ezúton is köszönjük az alkotó utólagos hoz-
zájárulását.

Szerkesztõség

Hazai hírek
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