
Rátkai traszelőfordulás földtani viszonyai
[rta: dr. Varjú Gyula

A trasz építőipari felhasználása nemcsak 
történelmi nevezetesség, hanem a modern épi- 
tőanyagiipar egyik fontos nyersanyaga. A  vilá
gon mindenütt, ahol erre a földtani lehetőség 
megvan, fejlesztik a traszbányákat és a feldol
gozó üzeméket. Magyarország harmadkori 
vulkáni területein a savanyú magmatitok egyes 
féleségei jó minőségű frászok. Ezek közül ki
emelkedő a Tokaji-hegység DNy-i részén, Rát- 
ka község határában levő előfordulás. Az 1959

évben megindult mélyfúrásos kutatás eredmé
nyeképpen a megkutatott területen, mely a ren
delkezésre álló területnek csak egy kis részét 
jelenti, a földtani kutatásban résztvevő Zelen- 
ka Tiborral és Mátyás Ernővel megközelítően 
száz millió tonna ásvány vagy ont mutattunk ki.

A  kutatási terület Rátka község határá
ban, a vasútállomás mellett, a vasútvonalhoz 
simulva helyezkedik el.

1. sz. ábra

A rátkai traszelőfordulás térképvázlata

A trasz a szarmataemeletben levő vízbe- talmazó szelvény az ún. bázistufa alján jól meg- 
hullott és szárazföldi, vulkáni törmeléket tar- határozható és követhető szintet alkot.
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2. sz. ábra

A  Tokaji-hegység vetőkkel erősen feldara
bolt, s ennek következtében a szarmata réteg
sor mélyebb tagjait képező trasztufa sok he
lyen van a felszínen, vagy igen csekély fedő 
alatt közel a felszínhez,

A fekvő vékonypados, vízbehullott riolit- 
tufa és tufit, mely a mélység felé fokozatosan 
agyagmárgába megy át. Ez az agyagmárga a 
szarmata rétegsort indító transzgresszió termé
ke.

A trasz fedőjét horzisakőlapillis, valamint 
igen finom horzsakő-törmelékből álló üvegtu
fák adják. Kvarcot, földpátot és biotitot tar
talmazó kristálytufák csak alárendelt mennyi
ségben és csak helyenként jelentkeznek. Lá
vaömlésék (ríolit és andezit) csak a rétegsor ma
gasabb szintjén figyelhetők meg.

A bánya területén 70 méter vastag trasz- 
telep K felé kivastagszik. A Mádi-patak mel
lett lefúrt MEZ. 1. sz. fúrás, mely a bányától 
DK-i irányban kb. 5 km-re települt, már 140 
méter vastagságban harántolta.

A Szerencsi-öböl NyÉNy—KDK irányú 
főszelvénye (4. sz, ábra)

A  trasz ásványkőzettani összetétele és mi
nősége horizontálisan feltűnően, vertiká- 
san pedig meglehetősen állandó. Ez arra utal. 
hogy rövid idő alatt egységes geokémiai kör
nyezetben, nagy tömegű s homogén összetételű 
vulkáni törmelék halmozódott fel.

A  trasztufa réteges. Alul vékony, majd 
vastag pados, felül pedig már tömegesnek tűnő. 
A  traszréteg alsó része 10— 15 méter vastag-
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A rátkai traszelőfordulás földtani szelvénye
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A Szerencsi-öböl főszelvénye. Magyarázat: 1. Negyed
időszaki képződmények, 2. Límonkvarcit, limonpelit, 
3. Riolit, 4. Perlitlapillis horzsaköves riolittufa, 5. 
Horzsaköves riolittufa, 6. Réteges riolittufa, 7. Hor- 
zsakőlapillis riolittufa, 8. Biotitos riolit-kristálytufa, 
9. Trasz ?0. Na-bentonit-telepes, tufitos agyagmárga,

Ságban sok alaphegységi (agyagpala, kvarcit, 
stb.) és riolitlapillit tartalmaz. A lapillis szint 
regionálisan jelentkezik, s kezdeti heves kitö
résre utal. A traszréteg középső és felső részén 
ezekkel — .a trasz szempontjából nem kedvező 
meddő beágyazásokkal — csak elvétve és gya
korlati szempontból lényegtelen mennyiségben

3. sz. ábra

11. Agyagmárga-homokkő és tufitpadokkal, 12. Meszes 
homokkő, 13. Agglomerátumos vegyes tufa, 14. Agyag- 
ásványosodott riolittufa, 15. Bentonit (hidrodiagene- 
tikus) 16. Bentonit (hidrotermális) 17. Bentonit (ál
halmozott) 18. Iliit, 19. Agyag (szennyezett, vegyes 
agyagásványos) 20. Fúráspont, 21. Törésvonal, vetődés.

találkozunk. A lapillik általában borsó nagy
ságúak, ököl vagy még ennél is nagyobbak igen 
ritkán jelentkeznek.

A horzsakőlapillik eloszlása általában 
egyenletes. Durvábban horzsaköves padok csak 
elvétve fordulnak elő. (4)
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Ma már tudjuk, hogy jó minőségű trasz 
csak egy bizonyos tufaféleségből keletkezik s, 
hogy sajátságos viszonyok között jön létre. 
Ezért jelenléte eléggé korlátozott.

A  trasz anyakőzete a magmakamra spe
ciálisan differenciált anyaga. Ilyen vonatkozás 
ban azok a magmák előnyösebbek, melyek nagy 
mennyiségű kovasavat, valamint sok gőzt és 
kevés gázt tartalmaztak. Az ezekből képződött 
vulkáni törmelék ugyanis nagyobb kötöttvíz
tartalmú s kevéssé kristályosodott. Az erős 
gőznyomás heves exploziót hoz létre. Erre ve
zethető vissza, hogy a rátkai trasz anyakőzete 
erősen felfúvódott és finom szemű törmelékké 
darabolódott.

A  300—400 m vastag szarmata bázisössz- 
leten belül jól felismerhető és következetesen 
jelentkező anyagi elkülönülés van. A nagyobb 
K-tartalmú anyag a felsőbb szinteken, a na
gyobb kötöttvíz- és Ca-tartalmú anyag pedig 
az alsóbb szinteken jelentkezik. A legjobb trasz 
minőséget a szarmata bázistufaösszlet alsó ré
szén közvetlenül a lapillis réteg felett kapjuk. 
Ezen a szinten alakult ki a rátkai traszbánya 
és ezt a szintet tárták fel fúrásaink is.

A  kitörési helytől távolabb jobb a trasz 
minősége, mert itt már nincs idegen kőzettör
melék, a vulkáni üvegtörmelék finomabb sze
mű és osztályozottabb. A  trasz szempontjából 
igen fontos a vulkáni üvegtörmelék granulc- 
metriája és morfológiája. Az úgynevezett ha
mutufa (lemezes törmelék) szolgáltatja a jobb 
anyakőzetet.

Traszképződés olyan földtani folyamat, 
mely a kőzet aktív SiCb mennyiségét, valamint 
instabilitását s ezzel reakcióképességét a kal
ciummal növeli. A rátkai előforduláson a trasz
képződés zeolitosodással kapcsolatos.

A  zeolit riolit üvegtufák hidrodiagenezise 
útján keletkezett.

A  rátkai trasz réteges, tehát vízben hal
mozódott fel. Feltehető, hogy a zeolitosodás 
itt ment végbe. Emellett szól a vele genetikai 
rokonságban levő adulársávök megjelenése is, 
mely a vékonycsiszolati képen a vizes közeg
ben mobilizált K-ionok feltorlódott öveire 
utal. (2)

A  zeolit szárazföldi környezetben is kép
ződhet.

Anton Hamblock (1) a rajnai trasz keletke
zését a következő módon írja le: A  heves vul
káni kitörésnél az igen finom szemű vulkáni 
törmelékkel együtt nagy mennyiségű gáz és 
gőz jut a felszínre. Abban az esetben, ha ez a 
keverék felemelkedik a légréteg magasabb ré
szébe, a gőz kondenzálódik, s lehűlés miatt a 
vulkáni hamu felületére csapódik ki. Az így 
megnedvesedett anyag, mint iszapeső hull le. 
Ez a folyamat végbemehet úgy is, hogy a vul
káni anyag a felszín közelében marad s iszap

A rátkai trasz genetikája árként terül szét vagy rohan le a lejtőkön a 
mélyedésekbe.

Hambloch genetikai elképzelése lényegileg 
megegyezik egyes — az utóbbi években részlete
sen tanulmányozott, — ignimbritféleségek ke
letkezési körülményeivel. A Tokaji-hegység 
területén is nagy kiterjedésű ignimbriteket is
mernek fel újabban. A  Szerencsi-öböl terüle
tén ignimbrit főleg a bázistufa-összlet középső 
részén, a szárazföldön felhalmozódott horzsakő- 
lapillis riolittufa szintjén van. Itt is helyenként 
nagyobb mennyiségű, 40—60% zeolitot tartal
mazó, kőzetek jelentkeznek. Ezek is mutatnak 
hidraulikus tulajdonságokat, de lényegesen 
gyengébb minőségű traszok, mint az alattuk le
vő tufaszint anyaga.

A traszképződés Rátka környékén nem 
járt lényeges kémiai változással. Kevés K-le- 
adás és Ca-felvétel ment végbe. A leadott K 
egyes szintéken annyira feldúsult, hogy adulár 
képződhetett. Ezeken a szinteken a K2O meny- 
nyisége 6—7%-ra is feldúsul. Az aduláros ré
tegek frászként nem, vagy a jó minőségű frász
hoz kis mennyiségben keverve használhatók 
csak fel.

A  zeolitosodást nyomon követte az agyago- 
sodás, nevezetesen a montmorillonitosodás. Ez 
már végbemehetett a hidrodiagenezis folyamán 
is. Erre utal, hogy a montmorillonit bár kis 
mennyiségben, de mindig megtalálható. Egyes 
rétegek valamivel jobban montmorillonito- 
sodtak, de még ezek sem érik el a frászként 
való felhasználás szempontjából kritikus 
15%-ot (3) Erősebb montmorillonitosodás csak 
a hidroitermákat vezető törések mellett figyel
hető meg. Itt viszont helyenként olyan erős 
az átalakulás, hogy már bentonitról beszélhe
tünk. A  zeolitos tufa hidrotermális agyagoso- 
dása Ca-montmorillonit képződéshez vezetett. 
Az erősebb és többször megismétlődő hidroter
mális hatásra másutt illit, halloysit és kaolinit 
is keletkezett.

Erősebbben agyagásványos övék a bányá
tól csak távolabb (kb. 2 km-re) vannak.

A  felszínhez közel levő zeolitos tufa mál
lás útján történő agyagosodása csekély mérté
kű, gyakorlatilag nem számottevő.

A hidrotermális hatás öveiben sokszor te
kintélyes mennyiségű kriptokristályos (5—20 
mikronos) kvarc és krisztobalit is képződött. 
Kvarc- és krisztohalitlképződés a hidrodiagene- 
zissel kapcsolatban is kimutatható volt. Az elő
ző folyamatnál a kovasav igen sokszor a kőzet- 
alkotókat cementálva, vagy metaszomatikus át
alakítással kemény kvarcitot eredményezett; a 
másiknál a kriptokristályos krisztóbalit és kvarc 
a devitrifikált üvegben elszórtan fordul elő.

Másodlagos hatások jelentősége a trasz 
minőségére figyelemre méltó.
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A  rajnai trasztelepek a talajvízszint felett 
sárga, annak közelében szürke, ez alatt pedig 
kékes színűek. Ez a redox viszonyokat tükrözi.

A  rátkai trasztelepen belül ugyancsak el
különíthetők ezek az övék.
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5. sz. ábra

Vizsgálataink kiterjedtek a fenti trasztípu- 
sok minőségi összehasonlítására is. Ennek so
rán kitűnt, hogy a redukciós övben levő anyag 
minősége valamivel jobb, de a különbség nem 
számottevő.

Az oxidációs öv legfelső részén helyenként 
fehér traszt találunk. A kifehéredés oka a stag
náló vizek hatásában keresendő. A  fehér trasz 
vastagsága eléri a 20— 30 métert is. Több he
lyen ez már lepusztult. A  fehér anyag alatt — 
a leszivárgó vasas oldatok miatt — az FeiOs- 
tartalom az átlagosnál 1— 2%-kail nagyobb. Fel
tűnő, hogy a fehér trasz vastartalma nem ala
csonyabb a zöldszínű trasz vastartalmánál. 
Ugyanez a jelenség a rajnai frászoknál is fel
ismerhető. (1)

Asványkőzettani jellemzés

A  rátkai trasz külső megjelenésre igen 
egyöntetű kőzet. A  törmelékes jelleg a nagy 
mértékű diagenezis ellenére is könnyen felis
merhető. A  diagenezis mértéke — a több mint 
száz méter vastag összletben — meglepően 
azonos. Ez a kőzetnek viszonylag nagyobb ke
ménységet ad. A  trasz ennek ellenére nem ri
deg, hanem szívós, mely a porózus szerkezetre 
vezethető vissza. Ütésre csengő hangot ad és 
sarkos darabokra törik szét. Ez egyébként a jó 
minőségű trasznak jellegzetes tulajdonsá
ga. A  fúrólyukakból kikerült magok

friss törésfelületei már szabad szem
mel is — de méginkább nagyító alatt 
— feltűnően „géles” megjelenésűek. Kiszárad
va mattá, földessé válnak, de nem lesznek mor
zsolhatok. A  kiszárított trasz a nedvességet 
erősen szívja s nyelvhez tapad.

Makroszkopus ismérvek alapján az alábbi 
trasztípusokat különítjük el:

1. apró horzsaköves, „géles” , tömött szö
vetű,

2. durva horzsaköves, „géles” , laza szö
vetű,

3. kőzetlapillis, durva horzsaköves.
Kémiai, ásványtani és minőségi szempont

ból az első két típus között különbség nincs. 
A harmadik típus csupán abban tér el az elő
zőktől, hogy ebben meddőnek számító idegen 
kőzettörmelék is van.

Az ismertetett típusok egymás felett he
lyezkednek el, egymásra konkordánsan tele
pülnek. Az 1-típusú anyag vastagsága a trasz- 
bánya közvetlen környékén kb. 15 méter, a 2- 
típus vastagsága kb. 20 méter, a 3-típus átfúrt 
vastagsága pedig 14 méter.

A  rátkai trasz az úgynevezett savanyú 
traszok típusába tartozik. Kémiai összetétele:

SÍC>2 71,4— 76,88% CaO 2,4 —3,69%
ALCh 10,04— 14,23% MgO 0,04—1,06%
F0203 0,65— 1,68% NaaO 0,34—0,66%
FeO 0,08— 1,0% K2O 2,2 —4,5 %
SOs 0,05—  0,97% Izz. V . 7,5 —8,9 %

A  rátkai trasz kémiai összetétele eltér a
főbb európai trasztípusoktól.

S ÍO 2 55,3% 45,3%
A I2 O 3 19,7 „ 16,8 „
FeaO.i 4,1 „ 10,6 „
CaO 2,4 „ 11,2 „
MgO 1,5 „ 2,8 „
alkáliák 3,6 „ 4,8 „
S O 3 2,5 „
Izz veszt. 7,8 „ 4,5 „

A rátkai trasz figyelemre méltó minőségű 
adottságai:

1. Nagy kovasav-tartakxm. Azt a követel
ményt, hogy a SiOa az PkCb-nak több, mint 
kétszerese legyen, messze kielégíti.

2. Kis MgO-tartalom. A legszigorúbb szab- 
ványkikötésnek, mely szerint az MgO-tartalom 
nem lehet több 1%-snál is megfelel.

3. Kis S03-tartalom. Az SO3 mennyisége 
egy mintánál sem érte el a megengedett 1%-ot.
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: 4. Kis alkália-tartalom. Ennek ellenére al- 
kália (kálium) felesleg. Ez ugyanis növeli a kő
zetüveg instabilitását.

5. Nagyobb kötöttvíz-tartalom. Ez szintén 
a rátka trasz kőzettani insabilítására utal, s 
kedvező a hőaktiválás szempontjából is.

6. Kis vas-tartalom. Ennek következtében 
fennálló világos, fehér szín.

A  frászok ipari minősége a kémiai össze
tételen kívül igen nagy mértékben függ az ás
ványtani összetételtől, az ásványok állapotá
tól és a szemcsemérettől.

A  rátfcai trasz ásványos összetétele:
vulkáni üveg +  zeolit 6o—95%
szanidin +  kvarc 2— 15 „
montmorillonit 0— 15 „
amorf SiCh 5— 15 „
ritkán igen kevés biotit is előfordul.

A  rátkai trasz lényegileg zeolitosodott 
igen finom szemű, nagy SICh-tartalmú riolit- 
üveg-törmelék.

Az üveg szinte kivétel nélkül devitrifi- 
kált. (4) Az üvegszilánkok szélén általában öve-* 
síén, de nem ritkán a felfújt üveg hólyagocskái- 
nak belső falán találjuk a zeolitot. A  zeolit 
igen sokszor az egész üvegben finom diszper
zió formájában ismerhető fel, vágy a törmelék 
közötti üregeket, hólyagokat tölti ki. (13. sz. 
ábra)

A  jelenlevő zeolit a diffraktométeres vizs
gálatok szerint klinoptilolit. (6. sz. ábra)

Nagyobb mennyiségű klinoptilolitra utal 
a DTA és a TG felvétel is. (7. sz. ábra)

A  vulkáni üveg és a klinoptilolit pontos 
megoszlását felderítő vizsgálati módszer hiá
nyában csak hozzávetőlegesen becsülhetünk. A
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v'szonylagos mennyiségi meghatározásra a 
nedvesedési hő alapján Dr. Nemecz Ernő (2) 
dolgozott M módszert. A  klinoptilolit mennyi
sége 40% körül lehet. A  vékonycsiszolatok 
vizsgálata során végzett becslések szerint a 
zeolittartalom 25— 40% között változik (4).

A  zeolit jelenlétét a rátkai traszban első
nek Mándy Tamás mutatta ki, melyet ő heu
landitnak határozott meg. Dr. Nemecz Ernő (2) 
ismerte fel, hogy a rátkai trasz zeolit ja nem 
heulandit, hanem ahhoz szerkezetileg igen ha
sonló klinoptilolit. A  klinoptilolitot a Debye— 
Scberrer diagrammok nagy hasonlósága miatt 
a legutóbbi időkig általában heulanditnak tar
tották. Egyesek, így Hey és Bannister a heu
landit és a klinoptilolit elkülönítését még ma 
is szükségtelennek vélik. E két anyag közötti 
fő különbségét a kovasav-tartalomban látják, 
s ezért a rátkai traszban is jelen levő zeolitot 
kovasavdús heulanditnak tekintenék.

A klinoptilolit figyelemreméltó tulajdon
sága, hogy szerkezetét 700 C°-ig épségben meg
őrzi, ellentétben a heulandittal, mely már 250 
C°-on felbomlik.

A  termogravimetrikus vizsgálatok megál
lapították viszont, hogy e két ásvány rehid- 
ratációja nagy hasonlóságot mutat. A  hevítés 
hatására eltávozó kötöttvizet a rátkai trasz 
klinoptilolit ja vízbehelyezve nagy sebességgel, 
de már nedves légtérből is újra felveszi. Ez a 
tulajdonság a rátkai trasz esetleges termikus 
aktiválásánál figyelemre méltó tény.

A klinoptilolit mennyisége egy-két véko
nyabb rétegtől eltekintve, melyben az ugyan
csak hidrodiagenetikusan képződött adulár az 
uralkodó, nagy egyöntetűséget mutat. Meglepő 
és nyersanyag szempontjából hangsúlyozandó, 
hogy ilyen tekintélyes vastagságú rétegben a 
klinoptiloliton kívül igen sokszor más kristá
lyos ásvány nincs is.

A  röntgenfelvételek vonalainak elmosó- 
dottsága, a diffúz alapfeketedés nagyobb meny- 
nyiségű üveges anyag jelenlétét mutatja.

Hidraulikus tulaj dóság szempontjából leg
értékesebb alkotó az „amorf” és víztartalmú, 
Si02-ben gazdag kőzetüveg. A  klinoptilolit ké
miai. instabilitása miatt szintén reakcióképes 
traszanyag. Az agyagásványok közül pedig ak
tivitás szempontjából a montmorillonit eme
lendő ki. (3)

A  Tokaji-hegységben a zöld tufákat klo- 
ntos tufáknak neveztük. A  rátkai trasz egyes 
szintjeiről vett minták nedvesen haragos zöld 
színűek. Megvizsgáltunk egy mintát, melyet 
az egyik fúrás anyagának több szintjéről vett 
erősen zöld gócokból gyűjtöttünk. A  röntgen- 
vizsgálat sem kloritot sem pedig az ugyancsak

feltételezett glaukonitot kimutatni nem tudta. 
Az úgynevezett zöldtufák színezését felületi, 
kolloidális vasbevonat adja. A  trasz zöld színe
ződését Rátkán részben a kis mennyiségben 
előforduló bomlott biotitokból, részben pedig 
a zeolitosodás során a vulkáni üvegből felsza
baduló vastól származtatjuk. A  nagyobb meny- 
nyiségű alkáliét tartalmazó környezetben a fel
szabaduló vas nem távozik el, nem mosódhat 
ki, hanem az oldatból a felületekre, mindenek 
előtt a horzsakövek nagy felületére csapódott 
ki. A  horzsakőlapillik mindig zöldebbek a ce- 
mentáló anyagnál. (8. sz. ábra)

A  rátkai trasz vékonycsiszolatai porfíros 
ásványt ritkán mutatnak. Néha földpát (több 
szanidin kevesebb oligoklász), kvarc valamint 
krisztobalit figyelhető meg. A  porfíros ásvá
nyok 10— 300 mikron nagyságú szilánkok. 
Trasz minőség szempontjából kiemelendő, hogy 
még a porfíros ásványok is erősen feltárt álla
potban vannak. A  földpát hasadozott, felemész
tett szélű, szélein és a zárványok mellett néha 
kissé agyagosodott, a kvarc pedig szilánkos, 
szabálytalan alakú, beöblösödött, korrodált. (9. 
és 10. sz. ábrák)

A trasztelep alsó részén felszaporodó hor- 
zsafcőlapillik (zárványok) szintén erősen feltö
redezett állapotban vannak. (11. sz. ábra)

A  porfíros kvarcon és, krisztobaliton kívül 
ezen ásványok 1— 15 mm nagyságú kristályai 
a repedések falain, a druzákban is előfordul
nak. Jelenlétüket másodlagos folyamatokra 
(hidrodiagenezis és hidrotermális hatás) vezet
hetjük vissza.

A rátkai trasz nagy fajlagos felületű. A 
vízgőz adszorpcióval meghatározott külső és 
belső fajlagos felület 141—170 m2/g, amelyre a 
vékonycsiszolaton is jól látható morfológia is 
utal. A  rátkai traszt lényegileg combcsont ala
kú, erősen összetöredezett hólyagok, lyukacsos, 
gyengén íves lemezkéi alkotják, melyek szélei 
nagy mértékben feltáródtak. A  12. sz. ábra vé- 
konycsiszolati képén ez a sajátos morfológia, 
szerkezet és a meginduló zeolitosodás jól szem- 
ügyre vehető.

A rátkai trasz ioncseréje (T érték) 70,4 
mg e/100 g.

A  peptizálható rész mennyisége 40%.

Fényvisszaverődésli koeficiense bariteta- 
lonra vonatkoztatva 68— 98%. Nagy fehérségű 
trasz külön is termelhető.

A  rátkai traszelőforduláson kitűnő és ho
mogén minőségű trasz nagy tömegben termel
hető.
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8. sz. ábra

9. sz. ábra

Szilánkokra tört földpát



10. sz. ábra

Szélein feltárt, erősen korrodált kvarc

Erősen dezintegrált horzsakő-zárványok

11. sz. ábra
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12. sz. ábra

A rátkai trasz vékonycsiszolati képe

13. ss. ábra
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