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BEITRÁGE ZR KENNTNIS DÉR GESTEINE VON
SZÁRAZVÖLGY IN DÉR UMGEBUNG VON RÉZBÁNYA. (II.)

Von Margit Herrmann und Kálmán Emszt.

Vorliegende Arbeit gibt die petrographische und chemische Beschrei-
bung des südwestlichen Teiles des Untersuchungsgebietes*, d. h., die hier

gefunden Quarzporphyre, Dioritporphyrite. — Die Ergebnisse dér chemi-
schen Analyse, die Niggli- und C. I. P. W.-Werte siehe im ungarischen
Texte.

Aus den vorliegenden Tabellen (Analysen, Nigglische Werte) und
aus dem Differentiationsdiagramm erkennt mán, dass in dem Gebiete
von Szárazvölgy (Kom. Bihar.) die si-Werte zwischen 364’3—1293
schwanken und die Differentiation geht von den sauren Rhyoliten und
Quarzporphyren (Yosemitqranitisches Magma) bis zu den Dioritporfiri-

ten (Gabbrodioritisches Magma).

(Aus dér Mineralogisch-Petrographischen Abteilung des Magyar
Nemzeti Múzeum.)

BENTONITOSODOTT RIOLITTUFA
BUDAPEST — KBÁNYÁRÓL,

írta: Székyné Fux Vilma.**

1. ábrával.

Eruptív-tufáról Budapest közvetlen közelében a fiatal, harmadkori
rétegekbl eddig csak kevés irodalmi adatunk van. Valamennyi el-
fordulás közül a nagytétényi a legismertebb. Szabó J. foglalkozott elször
két munkájában ezzel az elfordulással és azt is észrevette, hogv a
szarmata mészk rétegei közé települt ,,biotit-trachyt-tufa“-réteg

legnagyobbrészt zöldes agyaggá ,,mállott“ (24, 25). Halaváts szintén

említi dolgozataiban (9, 10) a tétényi eruptív-tufát. Schafarzik 1913-ban

a Földtani Társulat november 5-i ülésén be is mutatta a kistétényi

szarmata mészkpadok közül származó „cirkonban bvelked riolittufát“

(21). 1920-ban részletes kzettani vizsgálatokkal Vendel M. dolgozta fel,

szerinte ásványos összetétele alapján a biotitos dácittufa már az andezites

típushoz közeledik. Megersítette Szabó J. megállapítását is, hogy a tufa

anyaga legnagyobbrészt átalakult. Az alapanyag, szerinte az agyagfélék
egyik képviselje, mely valószínleg az üvegbázis devitrifikációja és

hidrokémiai átalakulása következtében jött létre (30). A Schafarzik

—

Vendl A. által szerkesztett földtani kalauz már részletesen ír a szarmata
mészk eruptív-tufájában elforduló, zöldesszürke, kvelszer betelepü-
lésrl (22, 23). A zöídesszürke betelepülésrl ugyancsak Vendel M. álla-

pítja meg, hogy hogy fásványa möntmorillonit és így ez az átalakult

tétényi eruptív-tufa bentonitnak tekinthet (31). Mint értékes nyers-
anyagot 1934 óta ki is termelik. Bányászatát és jelentségét összefoglaló

munkában Vitális I. ismertette részletesen (35). A tétényi bentonit-réteg

vastagsága átlagosan 25 cm, de ennek is csak bizonyos része kvelszer
anyag, a többi még nem teljesen átalakult biotitos dacittufa.

* Die Beschreibung des nordöstlichen Teiles siehe: Földtani Közlöny,
1943. LXXIII. 1—3. M. Herrmann und K. Emszt: Beitráge zr Kenntnis dér
Gesteine von Szárazvölgy in dér Umgebung von Rézbánya.

** Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. április 7-én tartqtt szak-
ülésén.
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Vitális I. a bentonitnak egy másik elfordulását is említi, melyet
Sóskút község szélén egy ház udvarán tártak fel 75 cm vastagságban,
márgás rétegekkel váltakozva.

A pesti oldalon átalakulásban lev tufa a városligeti artézikút el-
készít fúrásai során került el. A fúrások középs-miocén homok,
agyagos homok és homokos agyag váltakozó rétegeiben két vulkáni-
tufa réteg jól elkülöníthet. Földvári A. szerint á két egymáshoz
közel fekv tufaréteg alkotja a középs-miocénben a helveciai és tortoni
emelet határát (6). Az északi szelvényben Földvári leírása szerint a tufa

anyaga kékeszöld, kvelszer anyag, mely sok biotitot és sok, valószín-
leg földpát-mállásból keletkez, fehér foltot tartalmaz. Néhány hónapi
állás után elveszti sötétzöld színét és kifehéredik. A déli szelvényben
pedig a sötétzöldön kívül már üde fehér tufa is van.

Az elkészít XV. sz. fúrásban talált két tufaréteget Földvári a
Zsigmondy f. 1. sz. városligeti artézikút szelvényében 5‘98 m vastagnak
talált sárga és zöldes, zsíros agyaggal azonosította. Zsigmondy ugyanis
ebben az összletben két réteget jelölt meg. Ez az els adatunk fiatal

harmadidszaki eruptív-tufáról Budapesten.

Hasonló jelleg tufára hívta fel 1944 nyarán Jaskó figyelmemet.

A tufa Kbányán (Maglódi-út 11—13. sz.) a Gyri Magyar Waggon- és

Gépgyár kbányáiban készített légvédelmi folyosóból került el. A kzet
a nagytétényi elforduláshoz hasonlóan cerithiumos szarmata mészk-
rétegek közé települ. A mészkrétegek keskenyebb márgapadokkal és

tufabetelepülésekkel váltakoznak. A szarmata rétegek dlése (180

—
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1—2' s fölöttük 7—8 m vastagságban pannóniai agyag települ.

A légvédelmi célokra készített folyosó 17—23 m mélységben a szarmata-
rétegek dlését követi. Oldalfalában a tufa két rétegben található meg.
Az alsó — 0‘7 m-re a folyosó aljától — 15—20 cm vastag, helyenként ki-

ékeldik. A három méterrel följebb található, fels tufaréteg vastagsága
általában 25—50 cm között változik. Ennek a fels tufarétegnek alsó, de
különösen fels részében pár cm vastagságú kezdeti bentonitosodás
észlelhet.

A föltárt szelvényt egész hosszúságában megvizsgáltam az 5. sz.

próbafúrás anyagával együtt. A tufa horizontális elterjedése tekintélyes.

A fúrómintákból az is kiderült, hogy a tufa mennyisége a folyosóban
tapasztalt méretekhez képest megnövekszik, helyenként, keskeny márga-
padokkal váltakozva, 10—15 m-t is elér vastagsága. A fúrási tufamintá-

kon bentonitosodásnak semmi nyoma sem látszik.

A föltárt mindkét tufarétegbl és az 5. sz. próbafúrásból vett minták
vizsgálata az ásványos összetételre és a bentonit-jelleg megállapítására

szorítkozott. A mintavétel ennek megfelelleg az üde, át nem alakult

tufán kívül a bentonitosodott részekre is kiterjedt.

Mechanikai vizsgálatra azokat a mintákat választottam ki, amelyek
már küls megjelenésükben is bentonitnak, legalább is bentonitosodott

tufának tekinthetk. A vizsgált két minta a folyosó fels tufarétegánek

legfels részébl származik, mégpedig az 1. sz. minta 14 m-rel a folyosó

kezdetétl. Fedje mészk, feküje márga. Sósavval ersen pezseg. Sötét

zöldessárgaszín, zsíros tapintású. Szoba-levegn hosszabb id (1—2 hó-

nap) után sárgásfehérre válik. A 2. sz. minta 15 m-rel a folyosó kezdeté-

tl származik. Fedje és feküje mészk. Sósavval pezseg. Halványzöldes
árnyalatú, kissé zsíros tapintású. Zsírossága dörzsöléssel fokozódik. Csak
kis mértékben átalakult tufa. Felületén szétszórva apró fekete biotit s

limonitos elbomlás nyoma látható.

A két minta szemnagysági összetételét a pipettás Köhn f. készülék-

ben állapítottam meg. A szemnagyság eloszlásának megállapításán
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FöLDVÁRinak a nagytétényi és a II. sz. városligeti mélyfúrásból származó
bentonit mechanikai összetételére vonatkozó módszerét követtem.

A szemnagysági meghatározás desztillált vízben a nagyfokú koagulá-
ció következtében kielégít eredményt nem adott, mert az átalakult kzet
már nem viselkedett eruptív-tufa módiára. Mindkét minta fedie mészk,
tehát telítettek CaCCh-tal, s a Ca-ionok a szuszpenzióban, különösen
adszorbeált állapotban igen nagyfokú koagulációt mutatnak. Ennek meg-
akadályozására Földvári eredményei alapján, 0'005 n koncentrációban
nátriumoxalát stabilizátort alkalmaztam. Allofánszer anyagoknál a

nátriumoxalát különösen nagyfokú diszperzitást okoz, azaz a 0‘002 mm
átmérj szemcsék mennyiségét igen nagymértékben növeli. A rendes

diszpergáló hatás mellett sajátos oxaláthatás is jelentkezik (7). Ezek alap-

ján. a városligeti, illetleg nagytétényi mintákban a O'OOl mm átmérnél
kisebb szemcsék mennyisége viszonylag nagy.

Szemcseátmér mm-ben
Szemcsenagyság súlyszázaléka

Gewichtsprozent

Durchmésser in mm tétényi

a
városligeti

b

kbányai 1. sz.

c

kbányai 2. sz.

d

>-01 1-18 17-88 17-47 54-33
01-0-05 0-00 4-83 0-80 5-29

005-0-02 2-65 4-11 6-78 12-89

. 0-02-0-01 0-63 3-31 5-88 . 11-09

0-01— 0-005 0-00 0-63 10-96 6-09

0005-0-002 2-76 5-63 21-53 3-40

0-002-0-001 8-88 2-06 26-82 6-09

< -0-001 82-86 61-52 9-76 1-08
;

Ebbl az összehasonlításból kitnik, hogy a kbányai eruptív-tufa
átalakulása lényegesen kisebb, mint akár a tétényi, akár a városligeti tufáé.

Nem tiszta allofánszer anyag, hanem az eredeti tufa szemcséi is meg-
vannak benne, a tufaanyag tehát csak részben alakult át montmorillonit-
tartalmú bentonittá.

Az 1. sz. minta szemcseeloszlása legalább is megközelíti a város-
ligeti mélyfúrásból származó anyagét, különbség fleg az, hogy a kbá-
nyai minta összetételében a 0'005—O'OOl közötti frakciók uralkodnak, az

utóbbiban pedig a O'OOl mm-nél kisebb szemcsemennyiség. A 2. sz. minta
szemnagysági eloszlásában jelentkez eltérés — ahogy a táblázatból is

látszik — még nagyobbfokú. Ez egyáltalában nem tekinthet bentonitnak,
hanem csak egész kismértékben átalakult eruptív-tufának.

Mindezeket a mellékelt grafikon még jobban szemlélteti. A nagy-
tétényi és városligeti tufában a 0'001-nél finomabb "frakció dominál, a

kbányai 1. sz. tufa, noha görbéje a finomabb frakciók felé (0*005—0'002)

lényeges emelkedést mutat, ezt a finomsági fokot nem éri el. A kbányai
2. sz. tufában a finom frakciók teljesen alárendeltek.

Mindhárom szarmata tufa görbéjén jól látszik, hogy nagyobb osztá-
lyozódás nem történt. Csupán a 0'05—0'02 frakcióban látható kezdeti
osztályozódás. A kbányai tufa szállítása nem történt hosszú úton, a ki-
törés helye tehát nem lehetett messze.
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%

A súlyszázalékos szemnagyság csszegörbéje. (Summenlinie.)

a = nagytétényi bentonit e = kbányai 1. sz. tufa
b = városligeti bentonit d = kbányai 2. sz. tufa

A montmorillonit bels szerkezete.

A bentonit abszorpciója részben kolloid sajátságain, részben azonban f-
ásványának, a montmorillonitnak speciális bels kristályos duzzadóképességén
alapszik.

A montmorillonit az agyagásványok sorába tartozik. Az agyagásványokat
a következképen csoportosítjuk: 1. kaolin cs., 2. montmorillonit cs., 3. halloysit

i és metahalloysit, 4. csillámszer agyagásványok, 5. magnéziumban gazdag
agyagásványok. Jellemz valamennyi agyagásványra az adszorpciós képesség,
azaz felületükön nagyobb mennyiség vizet képesek megkötni és báziskicseré-
lésre alkalmasak. Vízmegkötképességük magyarázatával többen foglalkoztak.
(11, 12). Vendel M. szerint szilikát agyagásványok vizes oldatában a kicseré-
ldési reakcióknál H-ion helyett mindig a hydronium-ion szerepel (34).

A montmorillonitnak felületi adszorpciós képességén kívül különleges
kristályszerkezeten alapuló bels vízfelvev sajátsága is van. Különböz szer-
zk vizsgálatai szerint a montmorillonit, kaolinit, halloysit rácsa igen hasonló.
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a (hko) interferenciák helyzete azonos, a rétegkomplexumok felépítése csak
kis mértékben különböz, eltérés csak a c tengely irányában, két szomszédos
rétegösszlet távolságában mutatkozik (13, 2, 12, 4). Maegdefrau és Hofman
szerint a montmorillonit rácsában az összes interferenciák (ool)-el és (hko)-al
indexelhetk. (hkl) interferenciákat nem lehet kimutatni. A (ool) interferencia
a víztartalom szerint (003)-al, (004)-el, (005)-el stb. indexelhet.

Az egyes rétegösszletek parallel rendezdnek el egymás fölött, a köztük
lév távolság nagyjából egyenl, ahogy ezt a (001) interferenciák jelenléte is

bizonyítja. A (hkl) interferenciák hiányából viszont arra kell következtetni,
hogy a rétegösszletekben ferde rácssík nem képzelhet el, s így az a és b irány-
ban a rétegösszletek nincsenek orientálva egymáshoz képest (15).

A montmorillonit kristályszerkezetét tehát keresztrácsszer rétegkomp-
lexumok tömegének tekinthetj ük, s az ideális formulát SisCUoALíOH)*, illetleg
8 SiO> . 2 AI2O3 . 2 HsO képlet fejezi ki (15).

A montmorillonit rácsának nagyfokú rugalmassága nemcsak az a és b,

hanem a c irányban is megmutatkozik. Vízfelvétel esetében a röntgenképben a
(hko) interferenciák helyükön maradnak, míg a (001) interferenciák a víztar-
talom szerint kisebb, vagy nagyobb mértékben tágulnak. A montmorillonit
vízfelvételénél tehát magában a kristályban is felduzzadás következik be.

A víztartalomtól függen a d (001) 9
-6—19-6 Á között változik. A montmorillonit

maximális víztartalma 30%-nál is nagyobb lehet. A hmérséklet emelkedésé-
vel — ahogy a mellékelt táblázat is mutatja (13) — a montmorillonit mindig több
és több vizet veszít s ennek megfelelen a d (001) távolság fokozatosan csökken.

A montmorillonit vízveszítése szárításkor.

Hmérséklet C°-ban
Víztartalom
%-ban d(001) Á-ben

Vízalatt 30 19-6

Légszárazon 22-75 15-2

100 8-75 11-2

200 7-0 9-9

350 6-8 9-8

550 4-6 9-6

800 0-6 9-6 * '

1000 0-0 —

550°-ig a folyamat reverzibilis, tehát a montmorillonit a vizet — a nélkül,
hogy a rácsban bármiféle változás is állt volna el — ismét felveheti.
660° felett kezd a montmörillonit egy már nem duzzadóképes anhydromontmoril-
lonittá átalakulni. 800°-on a rácsa még stabil s csak 1000°-nál esik széjjel,

s a rácsban szerepl 2ILO-t a rács szétesése nélkül nem lehet belle eltávolítani.

A felvett vízmolekulák a rétegek közti hézagokban szabálytalanul, illet-
leg a rétegkomplexumokkal többé-kevésbbé párhuzamosan rendezdnek el.

Szigorú kristálytani elrendezdésük az a és b irányban nem képzelhet el, már
csak azért sem, mert 10 Á hosszúságú tér esetében a vizmolekulák nem tudnak
orientálva megmaradni-.

A montmorillonithoz teljesen hasonló felépítés pirofilliten ez a bels
kristályos duzzadóképesség nem tapasztalható. Oka ennek talán abban rejlik,

hogy itt a d (001) távolság 9‘1 A, amely megközelíti az 550°-os már alig duzzadó-
képes montmorillonit d (001) távolságát. Valószínleg a d. (001) távolság a dönt
a bels vízfelvev képességre.

Kémiai vizsqálat.

Az adszorpciós tulajdonságok és a bentonit gyakorlati használható-
sága szempontjából a szemcsenagyság és a montmorillonit szerkezeti
felépítése mellett, a kémiai összetételnek csak alárendelt jelentsége van.

Ha a bentonit lényeges elegyrészének, a montmorillonitnak kémiai
összetételét vizsgáljuk, kiderül, hogy a montmorillonit lényegileg SiO,-
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ból, ALO.-ból, H.O-ból áll és a FeO, CaO, MgO csak kis mennyiséggel
szerepelnek. Az alábbi elemzés egy Frankfurt a. M. melletti bentonit
montmorillonitjából készült (13).

\

Alkatrész: Si0 2 ALO
;i

Fe.O, CaO MgO H.,0

Súlyszázalék: 490 23 -0 0'3 1'6 2'9 230

A Fe-ion kismértékben az Al-iont helyettesítheti, a Ca és a Mg is

beléphetnek az Al-ion helyébe, de utóbbiak nagyobb része kicserélhet
bázisok alakjában s a rács felületén kötdik meg.

Természetesen magában a bentonitban ez az összetétel az eredeti
kzetbl megmaradt- és a szomszédos kzetekbl beléje keveredett elegy-
része miatt lényegesen módosul. A szerint, hogy a bentonit milyen körül-

mények között keletkezett, s milyen szomszédos kzetekkel érintkezik,

a kémiai összetétel igen tág határok között ingadozhat. A táblázatot
Vitális I. (35) különböz helyekrl származó bentonit-elemzési adataiból
állítottam össze:

Alkatrész: Si02 A1
3
03 Fe20 3 CaO MgO Alkáliák H 20

Súlyszázalék: 44—68 5—23 0—12’5 0—6'5 0—5 0—5 4‘3—28

Ha a környez kzet mészk vagy márga, a CaO mennyisége még
jobban emelkedhetik. Bizonyos %-os mennyiségen felül, a CaO a bentonit
szinte! enít és derít képességét csökkenti. Ennek oka valószínleg abban
van, hogy ha a montmorillonit túlságosan sok Ca-t adszorbeál, a felületi

adszorbeáló képessége csökken. Azonkívül minden valószínség szerint

a montmorillonit rácsába belép nagyobb mennyiség Ca is okoz vala-
milyen változást, talán a rács rugalmasságát csökkenti, így a bels kris-

tályos felvev képességre is káros hatással van. Ezért a nagy CaO-tar-
talmú bentonitokat használat eltt sósavval kezelni, „aktiválni" kell.

A kbányai mintáknak csak a gyakorlat szempontjából jelents CaO
és H O tartalmát határoztam meg. Összehasonlításul ismét a nagytétényi

bentonit adatait tüntetem fel.

Lelhely — Fundort

Súlyszázalék — Gewichtsprozent.

CaO n.o

Nagytétény
Kbánya 1. sz

Kbánya 2. sz

2-9-2-93
17-43
7-42

9-75- 10-1Ü
7-70

12-67

Az eredménybl látható, hogy mindkét kbányai minta CaO tartalma
igen magas, az átlagos mennyiséget felülmúlja. Ezért használat eltt
mindkét anyagot sósavval kezelni, „aktiválni" kellene.

A fenti táblázat feltünteti a minták H..O tartalmát is. A bentonitok
H.O tartalma 4'3—27% között ingadozhat. Csak 4% víztartalom van a’

montmorillonit rácsához kötve, a többi melegítéssel, vagy vízelvonósze-
rekkel kizhet.

A rácshoz kötött, illetleg kémiailag kötött H.O igen lényeges az

adszorpciós képességek szempontjából. Gyakorlati eredmények is igazol-

ják, hogy a bentonitot túlságosan nagy hfokon (550 -on felül) hevíteni

nem szabad. Ekkor kezd ugyanis a montmorillonit rácsa bomlani és a

rácshoz kötött víz eltávozik belle. Nyilvánvaló, hogy a rács meglazulása

a bels duzzadóképességre igen káros hatással van. Már kisebb hfokon
való kiszárítás is ers megrövidülést idéz el a rácsban, míg a montmoril-
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lonit d(001) távolsága légszáraz állapotban 1 5*2 A, addig 100 -ra való

hevítésnél már csak 11*2 A. A kbányai minták víztartalma a nagytété-
nyivel nagyjában megegyezik.

A bentonit vízmegköt képességén kívül zsírok, bázikus festanya-
gok adszorbeálására alkalmas. Ez a sajátsága szintén a montmorillonit
különleges duzzadóképességére vezethet vissza. Minden valószínség
szerint e vegyületek, a vízmolekulákhoz hasonlóan, a rétegösszletek között
is helyet foglalhatnak.

A kbányai bentonit adszorpciós képességeinek megállapítása
0 05%-os metiíénkék-oldat segítségével történt. A O'l g kzetanyagot
5 ccm metilinkék oldattal kémcsben 1 percig összerázva és átszrve, a
leszrt oldatból következtethetünk a kzetminta adszorpciós képességére.
A leszrt oldat koncentrációs fokát Lange-Roth fotométeren állapítjuk

meg. Az eredeti metilinkék-oldat koncen’trációs fokát száznak vesszük.
A vizsgálat eltt a bentonitosodott kzetmintát elször szabad leve-

gn, majd 110 -on, szárítószekrényben kiszárítjuk, majd sósavval kiold-

juk a CaO-tartalmát. A magas CaO-tartalom, mint a kémiai összetételnél

láttuk, a bentonit színtelenítképességét csökkenti. Összehasonlítás végett

a nagytétényi bentonit színtelenítképességét is megvizsgáltam.

Az eredeti oldat A bentönittal való kezelés után az

A minta oldat

Elzetes kezelés helye
módja és

száma koncent. koncent.
színe foka színe foka

tétényi sötétkék 100 színtelen 0

Légszára-
kbányai

1. sz. 100 kékes árnyalatú 6
zon kbánvai

2. sz. ” 100 halványkék n*

tétényi sötétkék 100 kékes árnyalatú 6

110°-on szá-
kbányai

1. sz. 100 f>

rítva kbánvai
2. sz. ” 100 *» 7

tétényi sötétkék 100 színtelen 0

Sósavas ke-
zelés után

kbányai
1 . sz.

kbányai
” 100 színtelen 0

2. sz. a 100 kékes árnyalatú 5-9

Az adszorpciós vizsgálatokból adódó eredmények az eddigi megálla-
pításokat igazolják. Légszáraz állapotban a két kbányai minta elhalvá-
nyította, a tétényi színtelenné tette az oldatot. Légszáraz állapotban a

bentonit színtelenítképessége nagyobb, mint mesterséges kiszárítás után.
Már a 110 -ra való hevítés is, mint a tétényi mintü. esetében látjuk, leg-

többször károsan befolyásolja az adszorpciós tulajdonságokat.

Elzetes sósavas kezelés a színtelenítképességét növeli. Sósavas ke-
zelés után a tétényi és az 1. sz. kbányai minta alkalmazásakor a szín-

telenítés tökéletes volt. A 2. sz. kbányai minta a színtelenítést — noha
adszorpciós képessége lényegesen megjavult — még a sósavas kezelés

után sem érte el. Így adszorpciós tulajdonságai alapján sem tekinthet
bentonitnak, hanem csak gyengén bentonitosodott tufának.
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Az ásványos összetétel mikroszkópos vizsgálata.

A hazai igen elterjedt harmadidszaki tufák ásványos összetételére
vonatkozólag az irodalomban csak kevés adatunk van (26, 27. 5). A beto-
nittá alakult nagytétényi és fertrákosi vulkáni tufa mikroszkópos vizs-
gálatát Vendel M. végezte (30, 31, 32).

A jelenlegi vizsgálatra választott minta az 5. sz. próbafúrásból került

el, anyaga szürkésfehér, laza, kézzel könnyen szétmorzsolható. Híg só-

savval nem pezseg. A srn elszórt, fekete, ál-hatszöges biotitpikkelyek
szabadszemmel is jól látszanak.

10 g légszáraz anyagot desztilált vízzel üveghengerben jól összerázva

egy napig állni hagytunk. Az így elkészített anyagot, a szokásos módon
bromoformmal választottuk szét. A nehéz frakció százalékos mennyisége
igen kevés, mindössze 0-4%. A két frakcióban a következ ásványok
voltak kimutathatók:

A biotit egy része a lemezek közé szorult levegréteg következtében a
könnyebb frakcióban jelentkezett.

Az összes ásványos alkotórészek között legszebb a meglehetsen gyakori,
sajátalakú cirkon. Legtöbbször halványrózsaszin, ritkábban sárgás árnyalatú,
még ritkábban színtelen, majdnem mindig víztiszta, átlátszó. Némely kristá-
lyon gyenge pleokroizmus is észlelhet. A kifejldés prizmatikus: legtöbb
kristályon jól felismerhet az (100) Il-od rend bipiramis és az (111) I-s rend
bipiramis kombinációja. Gyakori a vékony ts termet is. A kristályok nagy-
sága igen változó, általában a hosszúságuk a c-tengely irányában 150—280//,

szélességük 50—120Ü között változik. Egyik vékony ts cirkon kristály hosszú-
sága 325/* volt. Több cirkon-kristályban találtam a c-tengely irányában el-

rendezdve üveg- és gázzárványt.
Az opák ércek kisebb mennyiségben szerepelnek. Egy részük reáes fény-

ben acélszürke, sokszor szivárványos futtatású. A táblás kristályok gyakoriak,

a bázis (0001) és romboéder kombinációját árulják el. Törési felületük kagylós.

Helyenként karélyos szegéiyek. Átmérjük általában 150— 290í* között válto-

zik Ezek a lapos idomorf kristályok konc. sósavban egyáltalában nem oldód-

nak. Ti-reakciót adják. Karcuk barnásfekete. Mindezek alapján ilmenitnek

tekinthetk. Az opák szemek kisebb része apró, fekete, legömbölyödött, mágnes-
sel kiszedhet magnetit.
* A limonit bamaszín aggregátumai szórványosak. Az apatit igen ritka.

A kzet legfeltnbb, ásványos elegyrésze a biotit, a nehéz frakció

80—90%-át alkotja. Színe, alakja, nagysága igen változatos. Vastagabb egyénei

sötétbarnák, vékony lemezei világossárgák, széleken világos zöldek. Álhatszöge s

átmetszetek, sajátalakúak, csipkézett, karélyos szegélyek. Szemcséik át-

mérje 350—600 fi között változik. Optikailag negatívok. Á látszólagos tengely-

szög néhány fok.

A könny frakció egyik legelterjedtebb ásványa a kvarc. A durvább
szemcséj részletek csaknem kizárólagosan kvarcból állanak, de .a finomabb
részekben is igen jelents. Színtelen, víztiszta, éles, vagy lekerekített xenomorf
szemcsékben jelentkezik. A szemcsék szélessége 140—250 fi, hosszúsága
190—300 // között változik. De sok az ennél apróbb szemcse is.

Földpát alig maradt a kzetben. Az egyik vizsgált szem nagysága
70—100 y, színtelen, víztiszta. Átmetszete a klinotengely irányában megnyúlt.

Hasadási vonal nem látszik rajta, kioltása egyenes. Tengelyképében a 2 E-érték

kicsi. A rugalmassági irányok közül b = b-nek adódott. Törésmutatója ebben az

A > Bromoform
cirkon
ümenit
magnetit
limonit

apatit
biotit

< B
biotit

kvarc
szanidin
sav. plagioklász
montmorillonit
halloysit

kaolinit
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irányban a monoklorbenzoléval (L-524) egyez, erre merleges irányban vala-

mivel magasabb. Optikai sajátságai alapján a szemcse szanidin.

Egy másik vizsgált földpátszemcse még kisebb, hosszúsága 50 fi, széles-

sége 20 /'. Az átlátszó, víztiszta lécecskét hasadási irány osztja kétfelé. A ki-

oltás a hasadási iránnyal +3°-ot zár be. A legnagyobb optikai rugalmasság
a hasadási vonal irányában mérhet, ugyanez irányban a törésmutató a mono-
klorbenzol (1'524) és szilicilsavasmetiliszter (1-534) közötti, reá merlegesen a

szalicilsavasmetiliszterével egyez. A szem savanyú pligoklász.

A könny frakció elterjedt ásványa a montmorillonit. Sárgaszin, leme-
zes kötegekben jelenik meg, az egyes lemezek különböz kristálytani

orientációban következnek egymás felett. A felület szerkezete szemcsés.

A szemcsék sokszor sugarasan rendezdnek el, a kioltás radiális. Sárgaszin
vastagabb egyedei sem pleokroosak. Vékony lémezei halványsárgák, vagy egé-
szen színtelenek. A szemek változó alakúak, átmérjük 40—250 á között vál-

tozik. A kisebb
.
méret szemek lényegesen nagyobb számban fordulnak el.

Ers nagyításkor a szerkezet rostos. A rostok optikai jellege negatív.

Igen nehéz a montmorillonit törésmutatójának pontos megállapítása.

A törésmutató ugyanis több tényeztl függ. Függ elször is a montmorillonit
víztartalmától, tehát az értékek mások a szerint, hogy a montmorillonitot
20°-on, 110 3 -on, illetleg 200°-on szárítottuk-e ki. A törésmutató a víztartalom
csökkenésével fokozatosan emelkedik. A MgO tartalom szerint is egyenes
arányban n a törésmutató. Végül pedig a montmorillonit törésmutatója vál-
tozik a szerint, hogy milyen folyadékban történik a meghatározás. A montmoril-
lonit említett bels szerkezeti sajátságai alapján a folyadékból különböz
mennyiséget abszorbeál. Ez okozza, hogy az irodalomban a montmorillonit törés-
mutatója nagyon eltér értékekkel szerepel.

A 20°-on kiszárított montmorillonit törésmutatója monokiorbenzolba
ágyazva minden irányban kisebbnek adódott a 'folyadék törésmutatójánál
(1-524), a 1 10°-on elkészített montmorillonit törésmutatója a monoklorbenzol
és a szalicilsavmetiliszteré (1-534) közé illeszkedik. A 220°-on kiszárított

montmorillonité pedig nagyobb a szalicilsavasmetiliszter törésmutatójánál.
A Vendel M. által kidolgozott módszer alapján petróleum és monobróm-

naftalin elegyében határozható meg pontosan a montmorillonit törésmutatója
(33). A két folyadék elegyében 15—20°-on szárított montmorillonit törésmuta-
tója a meghatározás ideje alatt nem változik lényegesen: y = 1-496, a = 1'482.

A kettstörés értéke alacsony, az interferenciaszín I. r. kékesszürke, tehát a
törésmutató különbségbl adódó értékekkel jól egyezik.

A fínomszem montmorillonitok között egy színtelen, csaknem négyzetes
átmetszet, igen apró (25—30 ,u) valószínleg a halloysit szemcse is elfordlt.
Kettstörése nincs, törésmutatója 20°-on szárítva 1-53.

rElkerült egy hatszöges átmetszet színtelen, kaolinitre gyanús szemcse
is, melynek módfeletti kis mérete megakadályozta a törésmutató pontos meg-
állapítását. Törésmutatója a^montmorilloniténál lényegesen nagyobb.
A felsorolt és megvizsgált ásványos alkotórészek alapján a vulkáni tufa'

kzettani helyét az igen nagy számban szerepl primer kvarc, valamint a sötét

elegyrészek csekély százalékos mennyisége szerint ,a túltelített kzetek sorába
jelölhetjük meg. Ásványai, különösen pedig a földpát alapján leginkább a
riolitos magma terméke lehet. A kbányai tufa savanyúbb, mint a nagytétényi
dácittufa, amely Vendel M. szerint „a kvarc csekélyebb mennyisége mellett
már az andezites típushoz közeledik".

Összefoglalás:

A kbányai riolittufa ilyen nagy mennyiség elfordulása földtani

szempontból is érdekes. A tufa a szarmata cerithiumos mészkrétegek
közé települ. így kora a nagytétényivel jól egyezik. A két kzet anyaga
azonban eltér egymástól, tehát valószínleg különböz kitörésbl szár-

maznak. A kitörés helye, pontosan nem állapítható meg. Annyi bizonyos,

hogy a tufa mennyisége délfelé lényegesen megnövekedik. A vizsgálatból

kiderült, hogy szemnagysága nem eléggé osztályozódott, egy frakció sem
13
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dominál, az azonos fajsúlyú ásványos elegyrészek sem egyez nagyságúak,
tehát a szállítás nem hosszú úton történt. Ez azt is igazolja, hogy a szállí-
tás az eredeti ásványos összetételben lényeges változást nem okozhatott.

A szarmata-tenderbe való hullása után a tufa helyenként nagymérv
átalakuláson ment keresztül, az alapanyag devitrifikálódott, hidrokémiai-
lag átalakult, a földpátok elbomlottak és újonnan képzdött agyagásvá-
nyok k'eletkeztek. A földpát és apatit gyér elfordulása, az ellenáltálló
kvarc, cirkon és újonnan képzdött montmorillonit gyakorisága mindezt
igazolja.

A kzet tehát bentonitnak felelhet meg. De az átalakulás nem volt
tökéletes, az eredeti tufából igen sok ásványos alkotórész keveredik a
montmorillonit közé, s a kzet szemcsefínomsága sem éri el a megfelel
kolloid fokot. A tisztító- és színtelenítképességet lerontó CaO-tartalom
is igen nagy. A gyakorlatilag is jól használható bentonit minségét csak
egy-két feltárásban közelíti meg. A tufa zöme nem alakult át. Végered-
ményben tehát ez a kzet bentonitosodott riolittufa.

Készült a Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány- és Kzettani
Intézetében.
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Bentonitisierter Rhyolittu ff von Kbánya.

In einem südöstlichen Bezirk von Budapest, Kbánya, in den Stein-
brüchen dér Gyri Magyar Waggon és gépgyár A. G, (Maglódi-út 11—13.)

ist den sa.rmatischen Kalksteinschichten ein heller vulkanischer Tuff
eingelagert. In dér náchsten Náhe von Budapest kennt mán aus den
jungtertiáren Schichtbn nur vereinzelt das Vorkommen von vulkanischen
Tuffen (Nagytétény, die Bohrungen in Stadtwáldchen usw.). Obwohl die

Verbreitung des Tuffes recht betráchtlich ist, war das Vorkommen von
Kbánya -bischer nicht bekannt. Dér Tuff erreicht in den Cerithienkalk-
steinschichten, abwechselnd mit dünnen Mergelbánken, stellenweise eine
Máchtigkeit von 10—15 m. Die Farbe ist in allgemeinen gráulich-weiss,

das Gestein locker, von Salzsáure braust es nicht auf, ars. seiner Ober-
fláche kann mán schon mit freiem Auge die glánzenden dunklen Biotit-

schüppchen erkennen. Stellenweise weist das Gestein eine grünlich-gelbe

Farbe auf, es ist fetting und vöm Reiben tritt die Fettigkeit nochmehr
hervor. Dér Tuff hat sich teilweise alsó ungewandelt.

Die Aufgabe jetztiger Untersuchungen war eine doppelte, einer-

seits bezweckten sie die Feststellung, ob dieser Tuff áhnlich dem Dazittuff

von Nagytétény praktisch als Bentonit verwendet werden könnte, ander-
seits woílte mán die ursprüngliche Mineral-Zusammenzetzung des Tuffes

bestimmen. So hat mán — wie es aus dem Diagramm dér mechanischen
Korngrössenverteilung und aus den Tabellen im ungarischen Text her-

13*
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vorgeht — mechanische, chemische und Adsorptionsuntersuchungen
unternorhmen und die Mineral-Zusammensetzung des ursprünglichen
Gesteins festgestellt. Die Resultate dieser Untersuchungen können im
folgenden zusammengefasst werden:

Das Altér des Tuffs von Kbánya stimmt mit dem des Dazittufs von
Nagytétény, dér áhnlichen und gleichaltrigen Schichten eingelagert ist,

gut überein. Das Matériái dér beiden Gesteine weicht voneinander ab.

Die Menge dér schweren Fraktion betrágt im Tuff Kbánya 0'4°/o. Dér
primer Quarz tritt in grosser Menge vor. Feldspat kommt im Gestein nur
selten vor, die spárliche Feldspatkristalle sind Sanidin, oder sauerer Oligo-
klas. Auf diesem Grund gehört dér Tuff zu den übersáttigten Gesteinen,
ist am ehesten als Produkt eines rhyolitischen Magmas zu betrachten. Dér
Dazittuff von Nagytétény náhert sind dagegen auf Grund seiner minerali-
schen Bestandteile laut Feststellung von M. Vendel bereits dem andersiti-

schen Typ. Dér Ursprung dér beiden Tuffe ist alsó auf zwei verschiedene
Eruptionen zurückzuführen.

Die mechanische Analyse ergab ein Resultat, woraus klar hervórgeht,
aass dér Rhyolittuff von Kbánya keine Sortierung erfuhr, es vorherrscht
keine Fraction, dér Lufttransport war niclít andauernd.

Nach dem dér Tuff in sarmatischen Meere zr Ablagerung kam,
erlitt er stellenweise eine Umwandlung grossái Grades. die Grundmasse
ist devitrifiziert, hydrochemisch umwandelt, die Feldspáte sind zerfallen

und es lásst sich das Vorhandensein von neu gebildeten Tonmineralien
erkennen. Diese Tatsache wird auch durch das spárliche Vorkommen von
Feldspat und Apátit, sowie durch die grosse Menge des wiederstand-
fáhigen Quarzes und Zirkons und des neugebildeten Montmorillonits klar

bewi esen.

Das Gestein ist alsó dem Bentonit entsprechend. Die Umwandlung
war jedich nicht ganz vcllkommen, vöm ursprünglichen Tuff mischen
sich noch viele mineralische Bestandteile, wie Quarz usw. dem Mont-
morillonit bei und auch die Korngrössenverteilung erreicht nicht die

gewünschte kolloidale Feinheit. Auch dér CaQ-Gehalt, dér die Adsorp-
tionsfáhigkeit herabsetzt, ist recht hoch. Die praktisch verwendbare
Qualitát des Bentopits wird nur in einigen Aufschlüssen erreicht. Dér
grösste Teil des Tuffs ist nicht umwandelt.

" Das Gestein ist alsó als ein bentonitisierter Rhyolittuff anzusehen.

ADATOK TÁTIKA-PRÁGA-SARVALY-HEGYEK
VULKÁNOLÓGIAI FELÉPÍTÉSÉHEZ*

írta: Jugovj.cs Lajos.*

1—4. ábrával.

A Balaton északi oldalán, Keszthely és Sümeg tágabb környékén
emelked mezozoi-hegységek közé, fiatal harmadkori, pannoniai-pontusi
rétegekkel feltöltött medence ékeldik, melyet az itt települ két község
neve után: Zalaszántó—Zsidi medence néven ismerünk. Ebben a meden-
cében, félköralakban, északnyugat-délkeleti irányban elhúzódva, nyolc
kisebb-nagyobb vulkáni takaró, illetve gerinc sorakozik egymásmelleit.
A balatonvidéki bazalthegyeknek ezt a nyugati csoportiát a Tátikáról,

mint legmagasabb csúcsról, „Tátika-csoportnak" szokás nevezni.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1946. március 5-én tartott szak-

ülésén.


