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Irta: Dr. Varjú Gyula

Magyarország területén főleg a harmadidő
szaki vulkáni képződményekhez kötötten szá
mos helyen jelenik meg az alunit. Gyakorlati 
szempontból a tokajhegységi lelőhelyek kaptak 
érdeklődést. A  hegység területén több helyen: 
Mád, Ond, Szerencs, Monok, Erdőbénye, Sáros
patak, Telkibánya stb. környékén ismertek 
alunitlelőhelyek és indikációk.
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A  Tokaji-hegység vulkánológiai és geoké
miai adottsága alapján az alunit kiterjedt elő
fordulására és egy-egy lelőhelyen nagy ásvány
vagy ónra számíthatunk. Errre utal a vulkáni 
folyamatokra jellemző kén- és káliumbőség, 
valamint az intenzív hidrotermális működés.

Hasonló földtani viszonyok között előfor
duló és azonos genetikával képződött előfor
dulások adják a világ (USA, SzU, Japán, Kína 
stb.) legnagyobb alunitbányászatának nyers
anyagait.

Alunitfelhasználásról tudunk: Japánban, a 
Szovjetunióban, Kínában, Olaszországban, az 
USA-ban Spanyolországban, Dél-Koreában, 
Ausztráliában, Görögországban, Perzsiában, 
Mexikóban.

Magyarország területén alunitkészletek fe l
tárása céljából tájékozódó vizsgálatokat végez
tünk már a Tokaji-hegység DNy-i részén, a 
mádi Királyhegyen és a Bombolyon, valamint 
az ondi Kasssa-hegyen. Mindkét területen kiter
jedt alunitosodás volt megfigyelhető. Ezen vizs
gálatok során megismertük az alunitképződés 
körülményeit és a dúsulás néhány elvét. Az 
alunitkoncentráció és az ásványvagyon nagy
ságrendjének tekintetében azonban csak további 
kutatás után lehet érdemben nyilatkozni. Jelen
leg a felderítő kutatás elején vagyunk. Az 
alunit térbeli elhelyezkedése és a genetikai típus 
alapján a földtani kutatásoktól milliós tonnás 
nagyságrendű ásványvagyont várhatunk. A  
Maryvalley-i lelőhelyen 11 mt ásványvagyont 
tartanak nyilván.

Az elmúlt években végzett kaolinkutatások 
az alunitosodás optimumát jelentő kovás öveket 
elkerülték, mivel az alunit finomkerámiai 
nyersanyag szempontjából káros. Ezért a már 
rendelkezésünkre álló adatok nem tekinthetők 
megfelelőnek a magyarországi alunitkutatás le

hetőségeinek bemutatására és kielégítő állás- 
foglalások kialakítására.

Eddigi kutatásaink során a legnagyobb alu- 
nitdúsulást a mádi Királyhegyen kihajtott IV. 
és VI. kutatóvágatok, valamint ennek környékén 
lemélyített 245. számú, 251. számú és 255. szá
mú fúrásokban észleltük. Az említett kutató
árokból kikerült anyaggal Varjú Gyula javas
latára 1965— 66. években dúsítási és felhaszná
lási kísérleteket végzett a Bányászati Kutató 
Intézet.

A  kísérletek egy viszonylag puhább és egy 
tömött, kovásabb anyaggal folytak. A  típusmin
ták 15,2— 27,35% SOe-tartalmúak voltak. A  kí
sérlet többek között kiterjedt az alunitos kőzet 
dúsíthatóságának felderítésére is. Megállapítást 
nyert, hogy a dúsítás jó hatásfokkal végezhető.

Nagyobb alunittartalmú kőzetet tárt fel az 
Ond 18. sz. fúrás, mely a Kassa-hegy Ny-i olda
lán mélyült.

Mélységköz a i2o3 F&2O3 k 2o S03 Izz.
A kémiai vizsgálat eredménye: veszt.

21,30—-24,40 m 5,32% 0,62% 1,29 % 15,0% 7,77%
24,40--26,5 m 5,07 0,64 1,39 16,7 7,89
26,5 - -30,6 m 12,56 1,72 3,63 23,10 15,92
30,6 - -32,0 m
32,0 —40,20 m
40,2 - -48,2 m 12,08 1,55 4,92 24,70 10,25
48,2 - -58,0 m
58,0 - -64,0 m 9,51 0,54 4,55 19,70 8,29

A fúrást 68,6 m-ben műszaki okok miatt le kellett
állítani.

Az onditől, úgynevezett ,,liparit”-bányászát 
során 12— 15% SO.i-tartamú kőzetek sokszor 
kerültek elő, melyek határozott csapást követve, 
vagy nagyobb gócokban helyezkedtek el.

A  műreérdemesség minimális S03-tartalmat 
az USA-ban 15— 23%-ban határozták meg.

Régebbi irodalmi adatok szerint Montiam
ban 14— 15%, Spanyolországban pedig 15% 
kihozatalról írnak.

A  White Horse-i lelőhelyen a maximális 
alunittartalom 55— 60%. A  Simin-vulkán (SzU) 
kráterében az alunit mennyisége általában 40—  
50%, mély helyenként 70%-ot is elér. Az Amur 
mentén lévő Iszkinszk-lelőhely kőzetében az alu
nit 29— 30%-os mennyiségben található, az 
azerbadzsáni Zaglik-lelőhelyen 52— 53% alunit 
van a kőzetben. A  SzU közép-ásziai részén 30—  
35% alunitot tartalmazó vulkánikus kőzeteket 
ismernek. A z alunit mellett nagy mennyiségben 
(35— 65%-ban) jelenik meg a kvarc, s általános 
a kaolin, mint járulékos ásvány.

A  beregszászi (Kárpátalja) Nagy-hegyen be
gyűjtött 21 db minta átlagos SOs-tartalma 
22,86%-os volt, az Alsó-Szarvasbánya 7 mintá
jának átlaga pedig 26,72%-nak adódott. A  leg
újabb vizsgálatok szerint az átlagos alunittarta
lom 30%. A  régi vizsgálatok 66%  átlagos alu- 
nittartalmat jeleztek. Ipari feldolgozás céljára 
a SzU-ban 32— 33% alsó alunithatárt állapítot
tak meg.
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A  fentiekhez hasonló anyag feltárására a 
Tokaji-hegység területén megvan a lehetőség.

A  kőzet alunittartalma ebben a genetikai 
típusban erősen változó, ezért az átlagosítás 
fontos feladat. De az alunit a kaolinnal (több 
minőségtípus) együtt termelhető. Szelektálás 
esetén a telepben előforduló vasszennyezés- 
mentes anyag mind felhasználható.

A  műrevaló ásványvagyon meghatározásá
nak alapfeltétele a műrevalóság szempontjából 
minimálisnak tekintendő SCh-tartalom megha
tározása. Megállapítást nyert, hogy 15% S ó 
tartalmú alunitos kőzet már jó hatásfokkal dú
sítható. Ez 30— 40% alunitnak felel meg.

A  Mád— Királyhegyről származott két alu- 
nitminta kémiai összetétele:

X 2
SÍ02 61,10% 21,6%
A1203 15,24 34,71
Fe203 0,09 0,54
MgO' 0,06 0,07
CaO 0,23 0,19
Na20 N3 N3
k 2o 3,20 4,45
Izz. veszt. 20,35 34,71
S03 15,20 20,6

A  tokajhegységi alunitos kőzetekben
alunit általában makroszkóposán is felismer
hető. A  táblás formájú fényes alunitkristályok, 
a matt szürke kvarc és a hófehér, vagy limonit- 
tal színezett kaolin mellett feltűnően jelentkez
nek. Ez segíti a bányászatot a szelektív ter
melésben.
Az alunit három formában jelenik meg:

1. Az alapanyagban finom diszperzió for
májában. Ezek a kristályok ritkán ha
ladják meg a 0,1 mm-t, általában csak 
néhány mikron nagyságúak.

2. Nagy táblás kristályokban kovás és kao- 
linos alapanyagban. Az alapanyag néha 
mikrokristályos alunit.

3. Az átalakult horzsakövet, riolittufa üre
geiben (druzákban), repedésekben saját

alakú kvarc és dickit kristályok mellett, 
nagyobb fennőtt kristályokként.

A  kvarc általában finomszemű aggregátu
mokban fordul elő, vagy a repedéseket, druzá- 
kat tölti ki. A  kvarc granulometriája zömmmel 
5— 20 jm között változik. Az eredeti tufából 
származó nagyobb szemű kvarc mennyisége 
maximálisan 5%.

Piritet az alunit mellett csak a legritkább 
esetben és csak igen kis mennyiségben találunk. 
A  Maryvalley-i előforduláson a pirít 1 mm 
nagyságú, elvileg azonban a kolloidmérettől 
néhány mm nagyságban fordulhat elő. A  pirít 
inkább a finomszemű kristályos alunitttal je
lenik meg.

A  tokajhegységi alunitok és alunitos kőzet
minták piritet egy alalommal sem tartal
maztak.

Az alunit sokszor a földpát-fenokristályok 
helyeit tölti ki, máskor a kvarccal mikrokristá
lyos mozaikszerű aggregátumokat képez. Meg
figyeltünk olyan esetet is, melyekben a rezi- 
duális kvarcot alunit tölti ki.

Az oxidációs övben előfordulhat még alu- 
nogén, halotrichit, jarosit és vasszulfát. A  Mád 
-—Bomboly kaolinbányájában több alkalommal 
találtunk a kaolin mellett alunogént.

Az alunitban a káliumot néha nátrium he
lyettesíti. A  magyarországi alunitos kőzetek 
NaO-t csak tized, vagy század százalékban tar
talmaznak. Nagyobb mennyiségű megjelenésre 
genetikai okok miatt sem számíthatunk, mert 
a nátrium már az anyakőzetben is nagyon alá
rendelt, a hidrotermális folyamatok során pedig 
gyorsan mobilizálódik. A  kálium mennyiségének 
növekedésével a nátrium mennyisége erősen 
csökken. Nakovnyik és a kínai geológusok sze
rint az alunitos kőzetek К  : Na arányát az anya
kőzet, illetve a mellékőzetek K - és Na-tartalma 
határozza meg.

Genetikai és ipari szempontból hangsúlyoz
ni kell, hogy a Mád-kömyéki alunitos kőzetek 
nyomelemeket vagy egyáltalában nem, vagy 
csak minimális mennyiségben tartalmaznak. 
Tájékoztatásképpen egy ondi és egy mádi minta 
színképelemzését közöljük:

Ondi alunitos kőzet Mádi alunitos kőzet .
Ag — Ga 0,001 Ag — Ga —

As — Ge — As — Ge —

Au — In — As — In —

Ba — Mo — Ba — Mo —

Be — Ni — Be — Ni —

Bi — Pb 0,01 Bi — Pb —

Cd — Sb — Cd — Sb —

Gr — V 0,001 Cr — V —

Cu ' 0,0008 Zn — Cu 0,0008 Zn —

Zr — Zr —

A  Tokaji-hegység területén az alunit a kö
vetkező genetikai típusban fordulhat elő:

1. exhalációs
2. hidrotermális
3. epigenetikus

Az alunit savas pH-jú közegben erősen oxidatív 
viszonyok között képződik.

Az alunit fiatalabb a kvarcnál, mert a 
kvarcereket aluniterek, zsiórok szelik át. A  
White Horse-i lelőhelyen kis euhedrál alunit- 
kristályokat találtak a latit kaolinosodott feno- 
kristályában úgy, hogy az alunit a fenokristály 
külső szélétől növekedett befelé. Ebből arra le
het következtetni, hogy a kaolinképződés az 
alunitot megelőzte. A  dickit viszont későbbi a 
nagyszemű alunitnál is. A  Big Star-i lelőhelyen 
megállapítható volt, hogy az alunit fiatalabb a 
piritnél.

Gyakorlati szempontból még nem eldöntött, 
hogy a felszálló vagy a leszálló vizekkel kap
csolatban képződött alunit értékesebb-e? 
Langhlin szerint a felszálló oldatok a fő alunit- 
képzők, de jelentős a leszálló oldatok hatása is. 
Az USA legnagyobb teléres alunitlelőhelye 
magmás működéshez kötött ascendes oldatok 
útján keletkezett. A  legnagyobb kiterjedésű 
lelőhelyek metaszomatikus folyamatokhoz kap
csolódnak (Alunit Ridge, USA). A  metaszoma
tikus alunitosodás rendszerint a vulkáni kőze
tekre korlátozódik, mert ez valószínűleg a na
gyobb alkália-tartalom miatt kedvezőbb felté
teleket biztosít. Az alunittelérek sem terjednek 
a bontott kőzeteken kívül (2).
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Ugyancsak a mellékkőzethatás miatt a leg
intenzívebb alunitosodási szint a Tokaji-hegy
ség rétegsorában a káliriolittufa-szint (III-as 
tufaszint teteje és a IV-es tufaszint alja).

A  hidrotermális alunitosodás optimumát 
horizontális irányban a törések központi övét 
jelentő kovás zóna, vertikálisan pedig a képző
déskor fennálló oxidációs és redukciós öv hatá
rán jelölhetjük ki.

A  Bomboly— Királyhegy kovásodásának és 
agyagáványosodásának öves szerkezetét 1952- 
ben ismertem fel. Részletes leírását Nernecz E. 
— Varjú Gy.— Barna J.: Allevardit from Király
hegy, Tokaj, Mountains, Hungary, Proc. Inter- 
nat. Clay Conf., Stockholm, II, 51— 67., 1963. 
című cikkben, s Varjú Gy. Ásvány telepeink 
földtani VIII. Nemfémes ásványok fejezetének 
255. oldalán adtam.

A  törések központi részén 50 m szélességet 
is elérő kovás övét találunk. E mellett a kaoli- 
nitek, s majd az illites és montmorillonitos öv 
következik. A  kaolinites és illites öv között sok
szor, így a mádi Királyhegyen is, széles allevar- 
ditos öv helyezkedik el.

Az alunitkutatás szempontjából hangsúlyo

zandó, hogy az alunitdúsulás a központi kovás 
övhöz kötődik.

Mátyás Ernő megfigyelte, hogy a kaolinites, 
valamint az illites, allevarditos, illetve a mont
morillonitos öv átmeneténél megnövekszik a 
vasásványok mennyisége, s meghatározta az ún. 
vasas-öv helyzetét.

Az alunit a hidrotermális övrendszer belső 
vasmentes részén helyezkedik el. A  természetes 
kőzet és a dúsítmány Fe203-tartalma ennnek 
megfelelően 0,X  —  0 ,0X% .

Vasmentes (vasszegény) alunitképződés 
szempontjából legkedvezőbb anyakőzet a riolit, 
illetve riolittufa, mert ezek fémikus ásványokat 
általában nem taralmaznak, s a tufa porózus 
kőzet, tehát az oldatok jobban, egyenletesebben 
járták át. Az andezit is adhat vasszegény aluni- 
tot, de ennek bányászata a minőségi inhomo
genitás miatt nehézkes.

A  Tokaji-hegység riolittufájában a törések 
számos helyen párhuzamos elhelyezkedésűek és 
csapatosan jelennek meg. A  közöttük lévő tá
volság sokszor ugyancsak nem nagy. Ilyenkor 
a kovás— alunitos öv is igen széles.

Az előbb említett tektonikai perforációra
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£ ) elsődleges alunit 

^  másodlagos alunit

vezethető vissza, hogy a kovás-.alunitos és kao- 
linos pászták egymás mellett laterálisán több
ször váltakoznak.

A  törések kereszteződéseinél és a kürtők 
mellett, vagy a kürtőkben tömzsös alunitosodás 
alakulhatott ki.

A  kaolintestek belsejében a törések mellett 
nagy (-(- 30%) АЪОз-tartalmú kaolint tartalmazó 
kisebb-nagyobb zsákok, telérszerű vonulatok 
alakultak ki. Ilyeneket tárt fel a végardói bányá
szati kutatás. Ezekben a zsákokban stb. az alunit 
is feldúsulhat, elérheti a kőzet 50— 70%-át. Az 
alunit kísérő ásványa a kaolinit.

A  hidrotermális alunitosodás a Tokaji
hegység területén a vulkáni működés későbbi 
szakaszában folyt le.

Az alunitdúsulás optimuma vertikálisan 
ott alakul ki, hol a felszálló alkálikus és LLS-tar- 
talmú reduktív jellegű vizek találkoztak a le
szálló, savas, erősen oxidatív jellegű felszíni 
vizekkel.

Magasabb szinteken az alunit felett erőseb
ben kaolinos a kőzet.

A  laterálisán kiterjedtebb kovásodás is a 
felszálló és a leszálló vizek kölcsönhatására ve
zethető vissza.

így alakult ki az oxidációs öv jellegzetes 
ásványával, az alunittal és a redukciós öv a 
pirittel.

Az alunitosodás alkalmával a Si kisebb, a 
Na, Ca és Fe igen nagy mennyiségben mobili
zálódik. Az АЬОз és а K 2O értékek viszont lé
nyegesen nem változnak. A  SCh-ban 15— 23%- 
os növekedés elég általános. (6).

Az összes megmaradt vas hematitban van 
jelen (6).

Az erősen alunitosodott kőzet majdnem 
hófehér. Észrevehetően nehezebb, mint a ke
vésbé átalakult. Az alunitosodás alatt térfogat- 
változás nincs (6).

A  Tokaji-hegység DNy-i részén kiterjedt 
epigenetikus alunitosodás is felismerhető.

Ez ott jött létre, hol a hidrotermális folya
matok agyagásványosodásához tekintélyes piri- 
tesedés kapcsolódott. A  pirit hintve jelent meg.

Ezek a kőzetek későbbi tektonikai mozgások 
során több helyen, így Mád környékén a 
Bombolyon és a Királyhegyen, továbbá a sáros
pataki Cinegésen és a Királyhegyen kiemel
kedtek.

A  felszíni vizek a porózus kőzetben köny- 
nyen és nagyobb mélységbe közlekedhettek. A 
korzsaköves riolittufa szerkezetét ugyanis az 
agyagásványosodás után is megtartotta. A  stag
náló vizek elbontották a piritet és így végső 
fokon megteremtették az alunitképződés felté
telét.

A  szekunder alunitosodás későbbi erózió
bázis-szintjének közelében érte el optimumát. 
Ez a szint a jelenlegi erózióbázisnál valamivel 
magasabban van.

Az epigenetikus alunitosodás laterális ki
terjedése a Tokaji-hegység területén igen nagy 
lehet, mert a felszínen hosszan nyomozható az 
illitben és az illites allevarditos tufában hintve 
megjelenő nagyobb mennyiségű pirit.

A  szekunder alunitosodás tehát rétegszerű, 
de felismerhető gócokban, elnyúlt lencsékben 
a felsőbb szinteken is —1 a felszíni vizek min
denkori mozgásától függően.

A  szekunder alunitképződés a szarmata vé
gétől a mai napig tarthat. Legintenzívebb sza
kasza azonban minden valószínűség szerint a
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szarmata végén és a pannon elején volt, mivel 
a hegység vulkáni képződményei képződésük 
után meglehetősen hosszú ideig lefedetlenek 
maradtak, s a puha vulkáni törmelékben mély 
völgyek rágódtak be. Ezt bizonyítja a hegység 
peremén hatalmas tömegben tálálható áthalmo
zott vulkáni kőzetanyag —  és a mély, ma már 
fiatal üledékkel eltakart —  völgyek. A  hegység 
peremén pannoniai és negyedidőszaki képződ
mények nyomait találjuk a vulkánitokon, mely
ből arra következtethetünk, hogy a pirites vul
kánitok legalább egy része fedett helyzetbe ke
rült, s ezzel az utólagos alunitosodás folyamata 
korlátozódott.
, Az alunittelepek igen szabálytalanok, mind 
méretdimenziójukat, mind pedig anyagi össze
tételüket tekintve. A z átalakult vulkánitokban 
gócok, zsinórok formájában fordul elő, másutt 
viszont lencsékben, vagy kisebb-nagyobb töm- 
zsökben található.

A  teléres (öves) típus mélységi kiterjedését 
tektonikai vagy genetikai okok, avagy a kálidús 
anyakőzet elterjedése határozza meg.

A  harmadidőszaki vulkáni területeinken a 
törések lefelé zárulnak, felül szétseprűződnek.

A  Maryvelley-i lelőhelyen 2300 m hosszú, 
610 m pillérmagasságú telért ismernek. A  Cerro 
de Pasco bányában 640 m mélységben termelik 
az alunitot (2).

A  W'hite Horse-i előforduláson az alunit a 
törések csapásában egymás mellett felsorakozó 
lencsékben jelenik meg. A  lencsék hossza néha 
többszáz méter, szélességük pedig 30 méter kö
rül van. Az alunittömegeket kaolin és kaolino- 
sodott latit veszi körül (6).

A  mélységi kiterjedés igen eltérő lelőhe
lyenként. Ez nemcsak a lepusztulás következ
ménye, hanem az alunitosodás lelőhelyekként, 
sőt egy lelőhelyen belül is, eltérő a kialakulá
sára vezethető vissza. Ugyancsak változó a 
telérek vastagsága.

Tolfa-i (Olaszország) előfordulás telére me
redek lefutású, szélessége általában 0,5— 1,5 m, 
helyenként eléri a 10 m-t is. A  0,8 m-nél kes
kenyebb teléreket nem tekintik műreérde- 
mesnek.

Utah-ban ismernek olyan alunittelért, 
melynek vastagsága 1,8— 7,6 m között változik 
(átlag 3 m), hossza 1000—1100 m, s az alunit 
30 m mélységig hatol le.

Borissowa szerint a centrális alunitos öv 
vastagsága a Simin-vulkán kráterében 100— 110
m. Ebben két zóna ismerhető fel: opál-alunit- 
szulfidos és opál-alunit-anhidrites öv.

Az in situ alunittömegek közelében áthal
mozott lelőhelyek is előfordulhatnak.

A  Tokaji-hegység területén a posztvulkáni
kus hidrotermális működés befejező szakaszá
ban, a felsőszarmata zárójelensége intenzív 
gejzírműködés volt. Ennek eredményeként ki
terjedt tórendszerek alakultak ki. Ezek a tavak 
üledékgyűjtői voltak a hidrotermális működés 
első szakaszában képződött hirdotermalitoknak: 
agyagoknak, alunitoknak stb.

Áthalmozott alunitrétegeket ismertünk meg 
a Szerencsi-öböl kutatása során az Ond hatá
rában levő Kassa-hegy Gárdony tetőrészén, a

nyeregben mélyített On 12. sz. fúrás felső sza
kaszán, mely 45,80 m-ig halad áthalmozott 
anyagban. Egyes minták SCb-tartaalma 15,3—  
20,7% volt.

Erősen alunitosak voltak az 1959 előtt a 
bányaudvar felett lemélyített kutatóaknákból 
kikerült kőzetek is. Ezeket alunitra, sajnos nem 
vizsgálták.

Áthalmazott alunittelepet tárt fel a Sáros
patak 29. számú fúrás. Mátyás Ernő közlése 
szerint a fúrás 8,0— 24,8 méterközéből vett min
ták izzítási veszteségértékei 22,22— 43,53% kö
zött változtak. A  30%-nál nagyobb izzítási vesz
teségű összevont rétegvastagság 13 méter. Innen 
a Bányászati Kutató Intézetbe küldött vagonnyi 
mennyiségű minta SCb-tartalma 25,8%, mely 
kb. 60% alunitnak felel meg. Az alunit mellett 
30— 40% kaolinit volt még jelen. (F. 2)

Az ondi és a sárospataki indikációk mutat
ják, hogy a primer alunitos kőzetek felett át
halmozott alunitelőfordulásra számíthatunk még 
akkor is, ház az —  mint az ondi Kassa-hegyen
—  kiemelt helyzetben van. Másodlagos alunit
telepek megismerése érdekében kutatni kellene 
az elsődleges alunitok felett elhelyezíkedő eró
ziós csapdákat.

Az áthalmozott alunit kutatása hangsúlyo
zott figyelmet érdemel, mindenek előtt az áthal- 
mozódás során bekövetkezett, illetve előállható 
alunitdúsulás miatt. Az elsődleges lelőhellyel 
szemben viszont a másodlagos telepek ásvány
vagy ona nagyságrendekkel kisebb.

(A  függelékben a beregszászi alunitosodás 
teleptani és minőségi jellemzését adjuk, mert 
az földtani korban, vulkanológiai ciklusban, 
anyakőzetben, genetikai folyamatokat és a te- 
leptni típust tekintve teljesen megegyező a Mád 
melletti Bomboly— Királyhegy és az Ond mel
letti Kassa-hegy alunitosodásával.)

Dúsítási szempontból külön kell kezelni a 
puha kaolinos és a kemény kovás alunitfélesé- 
geket. (Ezért ezt a két típust vettük elsőként a 
tájékoztató nemesítési kísérleteknél munkába.)

Az alunitdúsulás alapfeltétele az optimális 
mechanikai fellazítás (felaprítás), mely lehetővé 
teszi a kisebb alunitkristályok elválasztását is.

A  tokajhegységi kaolinok dúsítását 1959-ig 
lehetetlennek tartották, mivel ezek a kaolinok 
nem agyagszerűek, hanem kemények. Az ún 
kaolinkőben a kaolin nagyobb SiCh-tartalmú 
vázban finomabb, vagy durvább diszperzióban 
van jelen. 1958— 59-ben több mintát vizsgáltam, 
melyek vékonycsiszolati szerkezete mutatta, 
hogy optimális mechanikai feltárás esetén a 
kaolingócok anyaga elválasztható a váz anya
gától. Ezen vizsgálati eredmény alapján java
soltam a tokajhegységi kaolinok dúsítási kísér
leteinek megkezdését. A  kísérletek azonban — 
az előzőekben említett finomszemű kvarc miatt
—  csak korlátozott alumíniumnövekedést értek 
el. Az alkalmazott hidrociklonokkal ugyanis a 
kvarc sgy része nem volt elválasztható a kao
lintól. Ez a probléma az alunitdúsításnál is 
jelentkezhet.

Az alunitos kőzet az anyakőzetet adó hor- 
zsakőlapillis riolittufa szerkezetét jól tükrözi. 
Az alunit egyrészt a druzákban, azok falán,
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másrészt az alapanyagban különféle —  sokszor 
igen finom —  diszperzióban található. Ez utóbbi 
szorosan összenőtt a finomszemű (2— 10/* nagy
ságú) kvarccal, s a kőzet vázát alkotó egyéb 
kristályos (főleg agyagásványos) és amorf fázi- 
sokkkal. Mint várható volt, az alapanyagban 
lévő alunit dúsítása nehezebb feladat. Ennél 
nélkülözhetetlen az optimális mehanikai feltá
rás. Azok a kőzetek, melyekben az alunit ilyen 
megjelenésű, külön típusonként kezelendők, s a 
földtani kutatás során külön ásványvagyon- 
kategóriákként veendők számításba.

Az őrlési finomság fokozásának határt szab 
a sokszor nagy mennyiségben jelenlevő másod
lagos kvarc granulometriája, továbbá a kvarc- 
szemek illeszkedése egymáshoz és az alunithoz. 
Ezt a témát a földtani kutatás során ugyancsak 
részletesen kell vizsgálni.

A  Szerencsi-öböl területén végzett finom- 
kerámiai ásványinyersanyag-kutatás sok új tí
pusú anyagot tárt fel. Az értékelés során olyan 
vélemény hangzott el, hogy hiányosságának te
kinthető a kis ALO.i-tartalom. Ennek kiküszö
bölése érdekében javasoltam a feltűnően kis 
szennyezettségű alunitok, többek között finom- 
kerámiai felhasználását is.

Az elvégzett kísérletek beigazolták, hogy a 
tokajhegységi dúsított alunitokból nagy (50, 
60, 70%) АЪОз-tartalmú alu-termékek állítha
tók elő, melyek sajátosan kedvező tulajdonságú 
kerámiai nyersanyagok.

Ezzel a finomkerámiai masszák АЬОз-tar- 
talma kívánt szintre állíthatók be.

Lehetővé válik, hogy ugyanazon anyakőzet
ből (riolit), ugyanazon folyamattal (hidroter
mális) képződött ásványi nyersanyagokkal a ke
rámiai massza minden (soványító, vázképző, 
plasztikus és olvadékképző) igényét kielé
gíthessük. Ez azzal az előnnyel járhat, hogy az 
égetés alatt lejátszódó folyamatok (olvadás és 
rekrisztalizáció) ellentmondás nélkül, dinamikus 
homogenitásban következzék be. így a rend
szerben levő feszültségek —  melyek a legtöbb 
bajnak okozói —  teljesen kiküszöbölhetők, vagy 
minimálisra csökkenthetők.

Kívánság szerint kézbentartható a rekrisz
talizáció és ezen keresztül kedvezően alakít
ható a kerámiai termék minősége.

Az alunit egyes, például kerámiai, töltő
anyagipari és tűzállóipari felhasználásánál fon
tos követelmény a fehér szín és a vasmentesség. 
Nemesítés szempontjából ilyen vonatkozásban 
ki kell térni arra a kedvező adottságra, hogy a 
tokajhegységi alunitok vastalanítása igen köny- 
nyen —  már feltűnően kis savkoncentráció 
mellett —  eredményesen végezhető el. Ilyen mó
don század %  Fe203-tartalmú anyag is elő
állítható.
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FÜGGELÉK 1.

A beregszászi alunitlelőhely főbb teleptani 
és minőségi adatai

A  beregszászi területen 1750-es évek óta 
készítenek az alunitos kőzetekből malomkövet, 
az 1760-as évek óta pedig timsót.

A  lelőhely geológiájával Richthoffen, Szabó 
József, Konor Frigyes, Lányi Béla és Schréter 
Zoltán foglalkoztak magyar részről, újabban 
intenzív kutatás folyik a szovjet geológusok 
részéről.

A  beregszászi alunit, miként a tokajhegy- 
ségiek, a harmadkori vulkáni folyamatokhoz 
kapcsolódik.

Az alunitosodás a riolitvulkanizmushoz kö
tött, zömmel a riolit piroklasztikumokat alakí
totta át.

A  terület erősen tektonizált és ez kedvező 
preformációt jelentett a hidrotermák intenzív 
elbontás! és alunitosodási működéséhez.

A  beregszászi Derakaszegi bányában az 
alunitosodott kőzetek vastagsága 25 m-nél na
gyobb. A  régi bányászati művelet 20— 25 m 
vastagságban tárta fel. Felül kaolin, alul az 
alunit dominál. Az alunitfal magasságát 10 m-re 
becsülték. Egy 48 m hosszú táró elején csekély 
szélességben alunitot, majd kaolint harántolt. A  
Szarvasbányában a jó minőségű alunit 15— 20 
m vastag Schréter Zoltán szerint.
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A  beregszászi alunit anyakőzete plagióklász 
riolit, helyenként dacitos riolit.

Az alunitos kőzet, illetve alunit fehér, szür
késfehér, néha gyengén rózsaszínes, vagy eny
hén sárgás kőzet. Többnyire szemcsés, tömött, 
gyakran több-kevesebb likacsot és odort talá
lunk benne. A  likacsok falait apró, fényes alunit

romboéder kristályok vonják be. Az alunitkőzet a 
bánya alsó részén nagyobb likacsokat tartalmaz, 
feljebb apró likacsos és szép fehér színű, leg
felül pedig egészen aprószemű és cukorszövetű.

Az anyakőzet eredeti szerkezete jelentős az 
alunitdúsulás tekintetében, mert az anyakőzet 
porozitása az alunit befogadását (kristályoso
dás), valamint az oldatok mozgását segíti elő.

A vegyi elemzések adatai:

I. II. III. IV. V. VI.

Siop 61,19% 37,77% 58,95% 30,10% 44,47% 49,00%
Ti02 0,07 0,08 0,06 0,09 0,11 0,06
Fe203 0,30 0,22 0,26 0,53 0,56 0,21
a i2o3 16,19 24,36 29,01 27,29 21,62 21,08
CaO +  MgO nyom. nyom. nyom. nyom. nyom. nyom.
BaO 0,12 0,18 0,11 0,22 0,14 0,15
k 2o 3,95 5,98 0,42 6,82 5,90 5,65
Na20 0,22 0,52 0,05 0,32 0,28 0,31
SO3 15,68 25,83 3,17 27,82 21,51 20,43
H2Ó a különbüzetből 

számítva 2,28 5,06 7,97 6,81 5,41 3,11

összesen: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Beregi Nagy- Alsó-Szarvas- A Beregi
hegy (21 minta 

átlaga)
bánya

(7 minta átlaga)
Nagy-hegy

(átlag)

SÍ02 39,50% 28,08% 33,8%
А12о,з 23,53 27,67 25,60
Fe203 0,06 0,27 0,16
TiOo 0,08 0,08 —
GaŐ 0,10 0,38 —
BaO 0,14 0,22 ---'
Na20 0,63 0,61 0,6
k 2o 5,69 7,30 6,5
s o 3 22,86 26,72 24,8
H2Ó 7,41 8,67 8,0

SÍO2 min. 20,4%, max. 80,0%. A  régi előírás 
szerint a SÍO2 max. 35— 45% lehetett. A  kőzet
ben Al-fölösleg van, К  egy részét (‘/e-át) Na 
helyettesíti.

A  Kárpátukrajnai beregovói (beregszászi) 
körzetben található lelőhelyen begyűjtött min
taanyag részletes viazsgálatát a MEHANOBR 
végzet ette el.

A  Beregovo környéki alunitos ércelőfordu
lásban több lelőhely található, egymástól né
hány km távoságra. Ezek: a beregovoi, begani, 
dobroszeljei, muzsiji és a kvaszovoi.- Legjelen
tősebb a begani. Az ércek összetétele bonyolult, 
mert bennük aluniton kívül barit és polimetal- 
likus ásványok is fellelhetők. Elhelyezkedésük 
sémája: felülről lefelé haladva először alunit, 
alatta barit és alul polimetallikus ásványok ta
lálhatók. A  barit az alunithoz kapcsolódik. Fel
tételezhető, hogy a magyar alunitos ércek is 
tartalmaznak baritot. (Vizsgálatunk szerint a 
Ba, mint nyomelem a tokajhegységi hidroter- 
mákban gyakori, pl. a Mád—koldúi kvarcit- 
bányában.) A  fenti lelőhelyek közül legjelentő
sebb a begani. Ennek ásvány vagyona — a Szov
jetunió Geológiai Minisztériumában kapott in
formációk szerint —  30 millió tonna alunit 
(a beregovoié 15— 20 millió t).

A  Beregovo környéki alunitos ércek mor
fológiailag három típusba oszthatók:

1. Az anyakőzetben egyenletesen eloszlott, 
„behintett” , finomszemcsés alunit.

2. Az üregeket kitöltő aprószemcsés alunit.
3. Teléres, kis „csövecskéket” alkotó alunit. 

Ezeken kívül előfordulnak durvakristályos mó
dosulatok is (pl. a dobroszeljei), ezek azonban 
csak egyes darabok.

A  lelőhelyeken kb. 70 ásvány mutatható 
ki. A z ásványtársulásokat alkotó egyedi ásvá
nyok: alunit, kaolinit, kvarc, opál. Az alunitot 
szennyező fontosabb anyagok:

—  agyagásványok; pl. halloysit
—  vulkáni üveg; ez azonban itt nem tipikus
—  barit, anglesit (PbSCk)
Az ércben az alunittartalom 10 és 90% 

között változik, az átlagminta max. 40%-ot 
tartalmaz.

Begani alunitos nyersére és különböző 
flótáit koncentrátumainak vizsgálati adatai

össze
tevő

Nyers
ére

1* 2** 2** 
k o n e e n t r á t u m

4 °

Alunit 3 1 ,1 7 % 7 2 ,5 0 % 7 9 ,2 0 % 8 2 ,0 0 % 8 3 ,8 0 %
H>0 0 ,3 8 — 1 1 ,2 7 1 1 ,0 4 7 ,8 0
a i2o3 1 4 ,4 3 2 6 ,8 2 3 0 ,9 0 3 0 ,5 0 3 3 ,0 0
a i2o 3* 1 3 ,1 7 2 6 ,8 2 — — —

Si02 6 0 ,0 2 1 8 ,4 4 1 2 ,3 0 1 0 ,6 0 1 3 ,3 8
Si02 8 ,5 0 * * 2,02 — —

Fe203 4 ,3 4 1,00 nyom. 2 ,5 7 5 ,1 9
k 2o 3 ,4 0 — 8,10 8*20 8 ,3 1
Na20 0,11 — 0 ,1 6 0 ,1 6 0 ,0 4
s 5 ,3 8 1 1 ,3 9 — — 3 2 ,3 2
s o , — 2 7 ,9 7 3 0 i,5 7 3 1 ,6 3 3 2 ,3 2
s o 3
(alunit) 12,20 __ _ _ ___

CaO 0 ,1 5 — 0,20 0,10 —

MgO 0 ,3 9 — 0 ,0 6 5 0,10 —

BaO 0 ,7 8 — 3 ,8 0 3 ,8 3 0 ,4 1
Ti02 0 ,3 2 — 0,10 0,10 —

ZnO 0 ,0 2 5 — 0 ,0 1 8 0 ,0 2 6 —

PbO 0 ,1 1 8 — 0 ,2 3 0 0 ,2 8 0 —

P2O5 — — 0 ,2 9 0 ,2 6 —

* =  MEHANORB-ban dúsítva (MEHANORB — közlés) 
** =  MEHANORB-ban dúsítva (VAMI közlés)
0 =  savas feltárás alapanyaga
* =  10%-as Na-lúgban oldható A1203 

** =  aktív (lúgban oldható) Si02
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A  kárpátaljai területek kőzetei helyen
ként sok opált (amorf SiCh-t) tartalmaznak az 
alunithoz társulva. Beépülnek az alunit kristá
lyok közé nagyon finom diszperzióban agyag
ásványok is. Ezek főként a kristálynövekedés 
közbülső rétegeiben találhatók.

Kísérő a finomszemcsés kvarc, amely 20% 
körüli mennyiségben található. Előfordulhatnak 
olyan esetek is, hogy az ilyen típusú kvarc
szennyezés miatt nem dúsítható az érc.

48— 52% alunittartalmú anyagokkal végez
tek flotációs kísérleteket, amelyek eredménye
ként 75— 80% alunittartalmú koncentrátumot 
kaptak. Dúsításnál azonban először a meddő

távozik el, főleg a durva, kristályos kvarc. 
Ilyenkor az alunit finomkristályos kvarcban 
dúsul.

A  begáni nagykristályos alunitban 7 alap
vető kristályforma található. Dúsítás szempont
jából a nagykristályok kedvezők, mert jól elvá
laszthatók az agyagásványoktól.

Ezek az alunitok főleg kaolinitből képződ
tek. КгО-Ьап leggazdagabb szovjet alunit-féleség 
a beregovói.

Az alábbi összeállítás egy beregovói eredetű 
minta dúsítási anyagmérlegének alakulását mu
tatja.

Megnevezés Súlykihozatal
%

Alunittartalom
%

Lűgoldható
s io 3 %

Alunit Lúgoldható
sío 2 %

kihozatal

Koncentrátum 41,9 72,49 2,52 85,6 12,5
Meddő 58,1 8,76 12,75 14,4 87,5
Nyersére 100,0 34,23 8,46 100,0 100,0

A  VAMI-ban önálló mintákat is kaptak a 
begani alunitos ércből vizsgálatra. Ezek alunit- 
tartalma 30 és 50% között változott. Előkísér- 
leteikben lúgos feltárást próbáltak ki. A  min
tákban a SÍO2 legnagyobb része opál formájában 
van jelen, így a kihozatal igen kicsi volt.

Az a vélemény alakult ki, hogy dúsítás az ércek 
feldolgozása esetén nem kerülhető el.

Др. Bapio Дьюла:

ВОЗМОЖНОСТИ п о и с к о в  и  
ДОБЫЧИ АЛЮНИТОВ В ВЕНГРИИ

В Венгрии на территориях третичного вулканиз
ма, особенно в Токайских горах известны много
численные проявления алюнитов.
Перспективные запасы оцениваются на около мил
лион тонн.

Függelék 2.

Sárospatak 29. számú fúrás 
a Botkő ÉNy-i kőfejtőjében MátyásErnő által 

telepített fúrás

Mélységköz AI0O3 Fe203 k 2o Izz. veszt.

6 — 8 ш 32,83% 0,04% 1,47% 19,22%
8 — 9 ш 34,06 0,68 2,32 24,29
9 —10 m 35,26 0,64 1,74 22,22

10 —И ш 35,54 0,21 5,14 37.49
11 —13 m 35,91 0,95 6,44 43,53
13 —14 m 37,04 0,15 2,24 33,34
14 —15 m 36,89 0,07 3,54 39,42
15 —16 m 36,61 0,11 2,70 33,26
16 —16,80 m 36,20 0,09 1,98 34,76
16,80—18,5 m 35,20 0,64 0,75 29,28
18,5 —19,0

szennyezett — — — —

19 —20,0 m 35,53 0,07 1,91 30,63
20 —21 m 31,06 0,04 2,49 32,54
21 —22 m 31,87 0,11 1,29 31,60
22 —23 m 32,04 0,09 2,98 32,65
23 —24,20 m 28,31 0,14 2,17 28,88
24,20—24,80 m 24,95 0,09 2,13 21,91

24,80—26,0 m 14,28 0,11 1,42 12,01
26,0 —27,80 m 22,12 0,19 0,09 9,03

На территории залива Серенч проведены поисково- 
разведочные работы, при которых установлены 
условия образования алюнитов и некоторые при
чины обогащения.
Статья занимается вопросами генезиса и залега
ния, на которые следует обратить особое внимание 
при отечественных поисковоразведочных работах 
на алюниты.
Было установлено, что в отношении добычи наи
более интересные месторождения алюнитов зале
гают в туфовых горизонтах, содержащих риолито
вые туфы, богатые калием. Эти залежи имеют ре
гиональное распространение.
Проводились сравнительные изучения венгерских 
алюнитовых залежей с заграничными залежами 
одинаковых генетических типов. Цель этих работ 
было выявление наших возможностей.
При этом было установлено, что поисково-разве
дочные работы на алюниты, проводимые в настоя
щее время в горах Токай, представляют собой ак
туальную задачу с точки зрения их использования 
в керамической промышленности, при изготовле
нии огнеупоров и заполнителей. Следует указать 
на благоприятные свойства алюнитовых пород и 
алюнитовых производных, т. е. на отсутствие в них 
железа и возможность их использования при изго
товлении керамических изделий и огнеупоров.
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