
A KVÁGÓÖRSI ALSÓKHÁT ÉS NYÁRVÖLGY KVARCHOMOKK
ÜVEG- ÉS ÖNTÖDEI-HOMOK ELFORDULÁSA

HAJÓS MÁRTA

Kvágóörs és környékének földtanával id. L ó c z y L. részletesen foglalkozott (4)

A többi rendelkezésemre álló jelentés (1, 3), fként Lóczy munkájára hivatkozva (2)

a kvágóörsi pannon homok elfordulást csak mint üvegipari nyersanyagot tárgyalja

elssorban a homok minségi és mennyiségi adatait említve.

7 ábra
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* A kutatási terület Kvágóörs község DNy-i szélétl DNy-i irányban, a Nyár-
völgyig terjed, a permi vörös homokkre települ kb. 1 200 m hosszú és 200 m széles

pannóniai homok és kvarchomokkhát (lásd térkép.) Ez az iin. kvágóörsi
Alsókhát a Kállai medence peremén patkóalakban húzódó pannóniai partiturzás

maradványa Lóczy szerint. Fennmaradását annak köszönheti, hogy a holocén-

pleisztocén idk *lepusztító eri itt nem tudták hatásukat érvényesíteni, mert a homok-
rétegben képzdött hatalmas kovasavas kötanyagú homokktömbök az alatta tele-

pül laza homokrétegeket a lepusztulástól megvédiék. A lepusztító erk hatására az így

felszínre került hatalmas ktömbök a »ktenger« jelenségét létesítették.

Az átlag 3—5 köbméteres kvarchomokk konkréciók a pannóniai homokban
óin situ« képzdtek. Ezt bizonyítja, hogy a kvarchomokktömbök rétegzdése, illetleg

szemcseeloszlása ugyanaz, mint az alatta települ laza homoké. A laboratóriumi vizsgá-

latok is ezt igazolják. Ugyanis a kvarchomokk ugyanolyan zárványos kvarcszemeket

tartalmaz, mint a fekühomok. A kvarchomokk zárványos kvarcszemeit, tiszta, szín-

telen kvarcudvar veszi körül. Tehát a kvarcszemecskéket összecementáló kovasav utó-

lagosan rakódott rá és regenerálta a zárványos kvarcszemeket. Feltételezhet, hogy ezt

a kovasavat a posztvulkáni hévforrások szolgáltatták.

A kvarchomokktömbök nem szennyezettek, míg az alatta települ laza homok-
rétegeket az utólagosan keletkezett vasokkeres kiválások szennyezik. A limonitos

szennyezést a magasabb szinten fekv permi homokkrl a pannon felszínére lefolyó és

beszivárgó vasas oldatok utólagosan okozták. A homokbánya felszíni rétegei a leger-

sebben szennyezettek, az ebben lév kvarchomokktömbök felszíne és repedései vas-

okkeres kérgezések. Maga a kvarchomokk itt hófehér.

A ktömbök elfordulása az Alsókháton nem egyenletes. Legsrbben a kvarcit-

bánya jelenlegi frontfejtési területén találhatók. Átlag 2—3 m mélységig, uralkodóan
3—5 m3

, de néhol 10—20 m3-es tömbökben is. Helyenként, mint pl. a homokbánya
közvetlen környékén, a homokktömbök csak elszórtan jelennek meg.

A kvarchomokkövet már régóta s a legutóbbi idkig tervszertlenül fejtették.

Ezeket a részben kitermelt helyeket a térképen külön jelöltem.

Megállapítható, hogy a kvágóörs—alsókháti pannóniai homok és homokk
a permi vörös homokk egyenetlen kierodált térszínére települt (2. ábra). Csak így ma-
gyarázható, hogy az alsó kvarckhátat egy permi homokkgát választja két részre

ugyanabban a térszíni magasságban (1. ábra).

DDK, pannóniaihomokk EENY.

2. ábra. Az Alsókhát kvarcit- és homokelfordulás vázlatos szelvénye
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A homok a permi homokk felszíni kibúvása felé mindenütt kiékül. A ^arc-
homokk alatt települ üveg- és öntödei homok települését legjobban a nyár-

völgyi bányában látjuk. Itt az átlag 3 m vastag fedréteg alatt települ üveghomok
vastagsága 3—4,5 m, az öntödei homoké 2—3 m. Ez ipari felhasználásra alkalmatlan

szürke agyagos homokra települ. A homokbánya területén a felszínen elszórtan

kvarchomoktömböket találunk, amelyek kitermelése a fedréteg lefejtésével egyidej-

leg történik.

A homok minsége a bányától ÉK-i irányban romlik. Ezért a kutatás irányát

elssorban DDK irányban kell megadni.

Az üveghomok a bánya DXy-i frontjáig már kiékült. A térképen feltüntetett

aknák itt csak öntödei homokot tártak fel.

A község DNy-i. szélén elhagyott homokbánya tervszertlen kitermelése miatt

újabb feltárások nélkül pontosan meg nem állapítható minség és mennyiség homok-
készletet rejt. A feltárás mélysége 6 m. Itt is körülbelül 3 m vastag fedréteg alatt a

jóminség üveghomok van. Ez a homok a feltárás egy helyén 9 m mélységig, vagyis

6 in vastagságban észlelhet. Ezen a területen tehát nagyobb mennyiség homok -

összlettel számolhatunk.

A nyárvölgyi homokbánya fels — üveggyártásra — és alsó — öntödei célra

kitermelt — homokrétegeibl vett átlagmintát részletesen megvizsgáltuk.

A homok kvarchomok, egyéb ásvány igen kevés van benne, azonban 2—5 mm
apró kvarckavicsot is tartalmaz, rétegesen közbetelepülve, kiékiil sávokban.

Színe világos, fehéresszürke. Uralkodóan középszem. Közepes szemcseátmérje

0,25—0,23 mm. A felsbb, ún. üveghomok osztályozottabb. Egyenletességi foka 57%,
míg az alsóbb szintben települ öntödei

:
j

=— homok egyenletességi foka csak 43%.
Ebben már több a nagyobb átmérj
szemcse.

A vizsgált üveghomok szitálási

szemcsenagyság eloszlása súlyszázalék-

ban :
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Az öntödei homok szemcseösszetétele

súlvszázalékban :

3. ábra. Szemcseösszetételi görbe. 1. Üveghomok
átlagminta. Közepes szemnagysága 0,23, egyenletes-
ségi fok 57%. 2. Öntödei homok átlagminta. Kö-
zepes szemnagyság 0,23, egyenletességi fok 43%

A kétféle homok jellemz adatait

az átlagminták szemcseösszetételi görbéi

ábrázolják (3. ábra).
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A homokfajták ásványtani összetételét Csánk Elemérné vizsgálatai alap-

ján az alábbi táblázat mutatja.

Az üveghomok-átlagminta ásványainak százalékos eloszlása bromoformos szétválasztás

után

0,1—0,2 mm 0 nehéz ásvány 0,045%
....Könny asvanv Megjegyzés

Eimonit 27%
Ilinenit 25%
Turmalin 16%
Muszkovit 12%
Rutil 10%
Zirkon 6%*
Diszten 2%
Biotit 2%

Kvarc 79%
Kvarcit 12%
Meghatározhatatlan
szennvezett 9%

A kvarcok
zárványosak

Összesen . 100% - Összesen 100%

0,2—0,3 mm 0 nehéz ásvány 0,029% Könny ásvány Megjegyzés

Ilmenit 65%
Limonit 21%
Turmalin 6%
Muszkovit 3%
Szericit 3%
Aktinolit 2%

Kvarc 74%
Kvarcit 12%
Szennyes, meghatá-
rozhatatlan 14%

. .

A kvarcokban
sok a sötét
zárvány

Összesen 100% Összesen 100%

0,3 mm 0 > nehéz ásvány 0,025% Könny ásvány Megjegyzés

Ilmenit 41%
Limonit 17%
Muszkovit 17%
Felismerhetetlen, mállott 17%
Epidot ; 8%

Kvarc 77%
Kvarcit 17%
Limonitos szennyezés . 6%

A kvarc-
szemek zár-

ványosak,
nem tiszták

Összesen 100%- Összesen 100%

Az öntödei homok kovasavtartalma Soha Istvánná elemzése szerint

96,95%. Ez az adat az ásványtani vizsgálattal megállapított nagy kvarctartalmat

megersíti.

A vizsgálatokból megállapítható, hogy a homok középszem, osztályozott,

egymaximumos, tengeri, partmenti üledék. Metamorf kristályos palakzetek lepusztu-

lásából származhat. A disztén, turmalin, muszkovit, biotit, epidot, gránát, kvarcit és

elssorban a zárványos kvarcok jelents mennyisége erre utal.

A rutil, zirkon és ilmenit magmás eredet lehet. A limonit uralkodó mennyi-
sége másodlagos és a permi vörös homokkbl származhat.

Kvágóörsi homok nehéz ásványokban jóval szegényebb, mint pl. a diósdi és

alföldperemi—cserhát—mátra—bükkalji pannon homokok. Egynem ásványos össze-

tétele egységes lehordási területre, illetleg eredetre utal.

5 Földtani Közlöny
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Szemcseösszetételi görbéit összehasonlítva a kisalföldi, diósdi és alföldperemi

homokéval, megállapítható, hogy a kvágóörsi leginkább a kisalföldi és diósdi homoké-
val egyezik.

Az öntödei homokminták ásványainak százalékos eloszlása bromoformos szétválasztás

után

0,1—0,2 mm Z nehéz ásvány 0,112% Könny ásvány

Eimonit 61% .

12%
18%
4%
5%

Zárvánvos kvarc 62%
36%
2%

Turmalin
Zirkon
Ilmenit
Disztén

Kvarcit
Szferolites

Összesen 100% Összesen 100%

0,2—0,3 mm 0 nehéz ásvány 0,038% Könny ásvány

Limonit 73% Zárványos kvarc 70%
Zirkon 15%

4,5%
7,5%

Kvarcit 30%
Gránát
Turmalin

Összesen OO V.O°̂ Összesen 100%

0,3 mm 0 -nél > nehéz ásvány 0,036% Könny ásvány

Turmalin 2 szemcse
a többi limonit

Zárványos kvarc, kis része

lhnonitos szennyezéssel .. . 66%
Kvarcit 32%
Oligoklász 2%

*

Összesen 100%

A kvágóörsi kvarcit a ferroszihciumgyártás, porcelán és kerámia ipar nyers-

anyaga. Az üveghomok félzöldüveggyártásunk fontos alapanyaga. Az öntödei homok
nagy tzállósága és megfelel szemcseösszetétele miatt az öntödei homokkutatás súly-

ponti területének tekinthet.

Fejld iparunk üveg és öntödei homokszükségletét a kvágóörsi üveg és öntödei

homokelfordulásnak kell jelents részben fedeznie, fokozott szükségleteink biztosítá-

sára a terület részletes megkutatása szükséges.
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MecTOHaxowaeHHe KBapueBoro necuaHHKa AHTeiíHoro h cTeKOJibHoro necna okoao c.

KéBaroapiu b BeHrpHH

M. XaSom

necoK n necManHK b MecTOHaxo>KaeHnn A.miOKéxaT, okoao c. KeBaroapiu hbahiotch
ocTaTKaMH npnpoKHOH aroHbi naHHOHCKOro npyca. MecroHaxo>KAeHHe 3ajieraeT Ha HepOB-
HbiH, 3p03H0HHbiií npotjw.ib xpacHoro necuamiKa nepMCKoro nepnoAa.

5ícho bhaho, utó mhcthh, SecuBeTHbiü KBapueBbifí BeHeu «Kpy>KaeT 3epHa necna, c

BKAioueHHHMH CneAOBaTenbHO, KpeMHeBan Kuc.ioxa, cue.weHTHpyiomaH 3epHa KBapua,
TOJibKO BnocJieacTBHH ocaa<AaAacb h BoccTaHOBHJia BKAioueHHbie 3epHa KBapua. Kpe/vmeBan
KHCJJOTa 6buia aocTaBjieHa, Beponxno, nocTBynKaHHuecKMMH MHHepajibHbiMH BoaaMH.

Cean.MeHTrieTporpa({)HMecKHMn h .MHHepaAornuecKHMH iicc.ieAOBannH.MH bi.io ycTaHO-
.ieHO, mto necoK — npnópe>KHoe OTJio>KeHne cpeAHeü, copnipoBaHHOH 3epHHCT0CTH Mop-
CKoro inna c oahhm MaKCH.My.MOM. Oh npoucxoAHT, BepoHTHO, H3 AeHyAauHH MeTa.\iop(|)H30-

B3HHblX, KpHCTajlAHHeCKHX CAaHUeB. Ha 3T0 OCTOHTeAbCTBO nOKa3bIBaeT npHCyTCTBHe AHCTeHa,
Typ.MaAHHa, MycKOBHTa, noraTa, anHAOTa, rpaHaTa, KBapmna h, b nepByio ouepeAb, npncyT-
CTBHe 3HaMHTe.lbH0r0 KOJlliqeCTBa KBapueB C BKAIOHeHHHMH. PyTHA, UHpKOH H HAb.MeHHT HMeiOT,

MOweT biTb, Mar.MaTHiecKoe uponcxo>KAeHHe. npeoö.iaAaiomee koahucctbo .inMoniixa hbjih-

eTCH BTopHHHbiM h npoiicxoAHT H3 KpacHoro necuaHHKa nepMCKoro nepHOAa.
necoK MecTOHaxo>KAeHHH c. KéBaroapui ropa3AO eaHee TH>i<e.ibiMH MitHepa.iaMH,

ueM, HanpHMep, naHHOHCKwe necKH c. XbioiuAj hah necKH, HaxoAHmHecn Ha nepniJjepHH BeH-
repcKOH HH3.MCHH0CTH hah b onacTH rop HepxaT, Maipa h Biokk. 3epHHCT0CTb 3Toro necna
.mo/Kho OTO)KAecTBHTb o.iee Bcero 3epHHCT0CTH necna Ma.ion BeHrepcKOH hh3mchhocth h
necny c. .ZJhoiua. Er OAHOpoAHoe jMHHepaAbHoe cipoeHue noKa3biBaeT Ha eAHHyro oAacTb
AeHyAauHH, to ecTb Ha eAHHoe npoHcxo>KAeHHe.

Quarzsandstein-, Glas- und Giessand-Vorkommen aus Alsókhát und Nyárvölgy
in Kvágóörs

MARTA HAJÓS
’

Dér Sand und Sandstein von Kvágóörs (Alsókhát) ist dér Überrest einer panno-
nischen Xehrung, \yelehe auf dér unebenen Erosionsfláche des permischen Rotsand-
steins lágert.

Es kann beobachtet werden, dass die Ouarzkömchen des Ouarzsandsteins von
einem reinen, farblosen Ouarzhof mngeben sind. Die Kieselsáure alsó, die die Ouarz-
kristalle zementiert, setzte sich nachtrághch auf die Ouarzkömchen nieder und
hat dieselben regeneriert. Die Kieselsáure stammt warscheinlich aus den postvulkáni-

schen Wármequellen,

Es \vurde durch sedimentpetrographische und mineralogische Untersuchungen
festgestellt, dass dér Sand ein mittelkörniger, gut sortierter mariner Küstensand ist

mit einem einzigen Komverteihmgsmaxiinum. Er stammt wahrscheinlich aus metamor-
phen kristallinen Scliiefergesteinen, worauf die bedeutende Menge des Disthens, Tur-
malins, Muskowits, Biotits, Epidots, Granats, Ouarzits imd in erster Linie dér Ouarze
mit Einschlüssen hinweist.

Dér Rutil, Zirkon und Ilmenit kann magmatischer Herkmift sein. Die vorwie-
gende Menge des Lhnonits ist sekundár und kann aus dem permischen Rotsandstein

i stammen. Dér Sand von Kvágóörs enthált bedeutend weniger Schwermineralien als

die Sande von Diósd, des Cserhát-, Mátra- und Bükk-Gebirges und aus dem Randgebiet
des Alföld. Die Komverteilung stimmt am besten mit dem dér Sande von dem Kis-
alföld und Diósd überein. Die einheitliche mineralogische Zusammensetzimg weist auf
ein gemeinsames Abtragímgsgebiet, d. h. auf gemeinsamen Urspnmg hin.


