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Az 1959. évben megindult intenzív agyag
ásvány-kutatás a Szerencsi-öbölben egymás 
után újabb és újabb bentonittípusokat tárt fel. 
Ezek, az előző évek kutatásaival megismert 
bentonitféleségekkel, igen változatos igényű 
ipari felhasználásokra gazdag választékot 
kínálnak.

A  golopi bentonit több tulajdonsága miatt 
külön típusnak számít. A  feltűnően jó diszper
zió-stabilitás miatt az első minták nagy érdek
lődést váltottak ki. Másik figyelmet keltő adott
sága a fehér szín, mely töltőanyagként való 
felhasználásnál értékes. Több felhasználásnál v i
szont hátrányt jelent a hintve megjelenő biotit.

1960-ban a mádi ásványörlő tőszomszédsá
gában, a Danczka Ny-i oldalán lemélyített fú
rások a golopi kőzettel megegyező bentonitokat 
tártak fel. A  későbbiek során ismertté vált, hogy 
ez a bentonittípus a Tokaji-hegység területén 
több helyen igen nagy tömegben fordul elő. 
Ilyen anyagot kutattunk 1956-ban a Tolcsva—  
Rány területén is. (1)

A  golopi bentonit-előfordulásra Barna Jó
zsef hívta fel a figyelmet, aki a háború előtt 
több alkalommal járt a Somos-hegy ÉNy-i olda
lán lévő kb. 100 m hosszú 140° csapásirányú 
pincében, melyet végig bentonitban vájtak ki. 
A  pince számunkra már csak 80 m hosszúságban 
volt járható. 1957-ben Varga Gyula vállalati 
geológussal felderítő kutatást végeztünk. A  fe l
derítő kutatás a Szerencsi-öböl komplex kuta
tási program keretében Zelenka Tibor közre
működésével folytatódott.

A  háború után a külkereskedelem több íz
ben érdeklődött fehér bentonit töltőanyag iránt. 
Ezért a Központi Földtani Hivatal a Bányászati 
Kutató Intézetnek témát adott 1966-ban azzal a 
célkitűzéssel, hogy derítse fel a biotot gazdasá
gos eltávolításának lehetőségét. A  kísérletek 
sikerrel fejeződtek be.

A  golopi bentonit-előfordulás 
földrajzi helyzete és kiterjedése

A  Szerencsi-szigethegység K-i, ÉD-i vo
nulatának É-i részén Golop község mellett, a 
Szerencs— abaújszántói vasútvonaltól kb. 1,2 
km-re találjuk a golopi bentonit-előfordulást. 
A  danczkai bentonit-előfordulás pedig Mád köz
ségtől DNy-ra, az ásványőrlő tőszomszédságá
ban helyezkedik el.

A  golopi bentonit a Som-hegy ÉK-i lejtőjén 
kb. 600 000 m2 kiterjedésű területen ismert. Az 
előfordulás pontos lehatárolása még nem tör
tént meg.

A  danczkai lelőhely kiterjedése ugyancsak 
ismeretlen. Vulkanolólgiai megfontolások alap
ján nagysága a golopinak többszöröse is lehet.

Az előfordulás földtani környezete

Golop környékén a felsőmiocén szarmata 
emeletének képződményeit találjuk. A  térszín 
felett a szarmata bázisriolittufa-összlet felső 
részének, főleg piroklasztikum-képződményei 
helyezkednek el.

A  Somos önálló riolitkúp. Magassága 284,1 
méter. A  tetején sapka módjára riolit-lávakőze- 
tek vannak változatos kifejlődésben (perlites, li- 
thofizás, miemites, porfiros, babérces, slires, ko- 
vásodott és agyagásványosodott riolitok). Ilyen 
sokféle riolitféleséget együtt s ilyen kis terüle
ten másutt a hegység területén nem ismerek. 
Ezért jó adottságot jelent a riolit kőzetfáciesei 
tanulmányozására. A  riolitüregekben nem egy
szer jó l kifejlett tridimitkristályok ismerhe
tők fel.

A  bentonit anyakőzetét adó riolitportufa —• 
mely helyenként összeálló, kismértékben ce
mentált —  a mélység felé több biotitot tartal
maz. A  laza riolit proklasztikumoknál több 
helyütt volt megfigyelhető hármas kőzetkifej
lődés: alul biotitot, középen legtöbbször csak 
üvegtörmelékből vagy kevés porfiros földpátot 
tartalmazó vulkáni üveg, felül pedig perlit- 
lapilis riolit-portufa (1).

Mivel a biotit az agyagásványosodás során 
lényegileg nem bomlik el, a bentonit is erőseb
ben biotitos a mélység felé.

A  Somos-hegy Ё-i oldalán az erózióbázis 
közelében sok biotitot tartalmazó bentonitos 
tufa rétegfeje figyelhető meg.
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A  szárazföldi piroklasztikum felhalmozó
dásra a rétegnélküliség, sokszor a kaotikus je l
leg jellemző. Különösen a kis anyagtömeget 
szolgáltató s nyugalmi időkkel megszakítóban 
hosszabb ideig tartó kitörés eredményez váíto1 
zatos kőzetanyag felhalmozódást. Ez a helyzet 
a golopi Somoson s különösen annak felső 
részén.

A  vulkáni működés sekély vízmélységű 
tengerben indult meg. A  kiszórt törmelék szi
getté formálódott, melyet a sapkaként kialakult 
riolit-lávakőzet védett meg a lepusztulástól.

A  Somos felső részén riolit-lávakőzet és 
bentonitos tufa környezetben két viszonylag 
széles kvarctelér található. Ezek könnyen felis
merhetők, mert az erózió jól kipreparálta őket.
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Az egyik csapása ÉD-i, a másiké nagyjából 
KNY-i. Csapáshosszban csak néhány tíz mé
terig követhetők.

A  mélyebb szinteken lávakőzet törmelék 
alatt nyirok, löszösnyirok jelenik meg, az eró
zióbázis közelében pedig alluviális képződmé
nyek. Az áradmányban nagy mennyiségben 
képviselteti magát a riolit, a kovás riolittufa 
törmeléke és a távolról idekerült kavics.

A  Tokaji-hegység általában tektonikusán 
erősen feltöredezett. Ez a helyzet Golop kör
nyékén is. Annak, hogy a Somos D-i és DNy-i 
oldalán nem találtunk bentonitot tektonikai oka 
lehet. Kutatófúrásunk a nyirok átharántolása 
után a szarmata tufaösszlet mélyebb szintjeinek 
horzsaköves riolittufáját tárta fel. А  III. réteges 
tufa viszonylag jó szintjelző. Ennek helyzete 
(s kibúvásai) alapján a tektonikai elmozdulások, 
vetők felismerhetők. 10 és 100 m nagyságú 
diszlokációk adódnak. A  vetők mellett nem ta
láltunk agyagáványosodást, ami fiatalabb ko
rukra utal.

Teleptani jellemzés

A  golopi bentonit teleptípusát tekintve 
tömzsös. A  telep vastagságát a fekü felé a réte
ges riolittufa, felfelé pedig a lávakőzetek, illet
ve az erózió határozza meg. Ott, ahol a láva- 
kőzetek borulnak rá, eredeti vastagságban ta
láljuk. Feltehető telepvastagság 30— 40 m. Ez 
a portufa vastagsága. A  bentonit mélységi ki
terjedése még nem ismert.

Az anyakőzet változatos kifejlődése nem 
kedvezett homogén minőségű ásványinyers- 
anyag-képződésnek. Az egész szárazföldi laza 
tufatömeg betonitosodott, de nagyon eltérő 
intenzitással. Ez mindenekelőtt a változatos tek
tonikai performáltsággal van összefüggésben. 
A  bentonittesten belül töréseket, különösen hid- 
rotermákat vezető töréseket nem lehetett ki
mutatni.

A  nagyobb montmorillonit-tartalmú, jó mi
nőségű bentonit zsákokban, pásztákban jelenik 
meg a gyengébb minőségű anyag között. A  
pince szelvényezése során több pászta volt ki
jelölhető. A  táró földtani szelvénye alapján a 
duzzadó, F-bentonit a teljes bentonitos anyag 
kb. 75-része.

A  felszín közelében, a leszivárgó vizek ha
tására néhány méter vastagságban a kőzet agya
gosabb, s a bentonit is jobb minőségű. Ez azt 
jelentené, hogy felszíni hatások növelték a ben- 
tonitosodás mértékét. A  minőségjavuláshoz min
den valószínűség szerint tekintélyes mértékben 
járult hozzá az alkáliák és földalkáliák kimo- 
sódása.

A  golopi bentonit-előfordulás jellemzője az 
eltérő agyagásványosodás, a biotit jelenléte és 
annak viszonylag nagymérvű változása, a mag
nézium és a kálium lokális feldúsulása.

Eddigi megfigyeléseim szerint úgy tűnik, 
hogy az előzőekben jellemzett menőségváltozás 
e genetikai típusnak általános adottsága.

A golopi és Mád— danczkai bentonit genetikája

A  golopi bentonit biotitos riolitból és bio- 
titos riolittufából minden bizonnyal hidrotermá
lisán, esetleg exhalációs módon is képződött.

A  hidrotermális genetikai alternatívát tá
mogatja:

A  Szerencsi-öböl erősen tektonizált területén 
a hidrotermákat vezető törések sokszor alakul
tak ki a lávatestek kontaktusában.

A  Somos-hegy É-i oldalán —  a bentonit- 
lelőhely felső részén —  vastag kvarctelérek ta
lálhatók.

Hidrotermális genetikai típus mellett tanús
kodik az is, hogy a kőzet repedéseiben helyen
ként hévizekből származó limonitfelhalmozódás 
ismerhető fel.

Az exhalációs alternatíva mellett szól, hogy 
sokszor találjuk a golopi bentonit típusanyagát 
kitörési centrumok, láva- vagy tufakráterek 
közelében.

A  vulkáni kitörés s így a piroklasztikum- 
szórás, felhalmozódás —  mint említettük —  
tengerben indult. A  vízben felhalmozódott piro- 
klasztikum hidrodiagenetikusan (halmirolitiku- 
san) is bentonitosodhatott. Ebbe a genetikai 
típusba sorolom a golopi Somoson, a mádi 
Danczka Ny-i oldalán és Tolcsva—Hányon a 
mélyebb szintekben lévő bentonitos riolittufákat 
és bentonitokat, melyekre jellemző a réteges
ség. Sokszor tartalmaznak több-kevesebb bioti- 
tot. Minőségi szempontból hangsúlyozandó, 
hogy intenzívebb bentonitosodás esetén ennek a 
montmorillonit-tartalma nagy, 60— 70%.

A  réteges megjelenésű bentonitot а III. 
tufaszint felső részén találjuk több helyütt te- 
kinélyes kiterjedésben, sokszor regionális meg
jelenésben. Az áthalmozott, szekundér telepek
ben előforduló bentonitok anyaga zömmel ebből 
származik, erről a szintről mosódott át.

A  Mád— rátkai limnikus terület fekükőzetét 
nem egy helyen adja ez a bentonit; számos 
helyen pedig e bentonit feküjét jelentő kőzetek, 
amelyek arra utalnak, hogy a felettük lévő 
bentonit, bentonitos tufa lepusztult, máshová 
halmozódott át.

A  Tokaji-hegység felső in situ bentonit 
szintjei:

1. А  III. tufaszint (vízbehullott réteges tu
fa) feső részén. Erre jellemző a réteges 
—  sokszor vékony réteges —  teleptípus. 
A  bentonit kifejlődése regionális.

2. А  IV. tufaszint (szárazföldi, tömeges 
tufa). Errre a tömzsös teleptípus jellem
ző. A  bentonit kifejlődése lokális.

Az előzőekkel kapcsolatban meg kell je
gyeznünk, hogy a természeti folyamatok nem a 
mi merev logikai kategóriánkként folynak le; 
egymásba áthajló, időben lejátszódó, bonyolult, 
többször megismétlődő eseményként jelennek 
meg rövidebb, vagy a földtörténet hosszabb 
periódusaiban. Az exhalációs hatást követhette a 
hidrotermális, s ezekhez térben szorosan kap
csolódhat a vízbehullott piroklasztikumok hidro- 
diagenetikus bentonitosodása.

Az említett genetikai folyamatok lelőhe
lyenként eltérő szerepet kaphattak.
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Az anyakőzet diszpozíciója a bentonitoso- 
dásnál nagy jelentőségű. Ez magyarázza, hogy a 
réteges III. sz. tufaszint alsó részén lényegileg 
ugyanazon környezethatás (üledékgyűjtő geo
kémiai adottsága) mellett miért nem következett 
be agyagásványosodás, miért találunk itt ép 
piroklasztikumokat; felül pedig kizárólagosan

vagy zömmel bentonitosodott tufákat és bento- 
nitokat. Ez a jelenség arra is visszavezethető, 
hogy az exploziós ciklusok átfedik a rétegtani 
szinteket. (A  vízbehullott és a szárazföldi piro- 
klasztikum-felhalmozódás idején az anyagszol
gáltató exploziók kőzetei egymástól sokszor el
választhatók.)

A Golop—Somos
riolitvulkanitjainak és bentonitjainak kémiai típusai

Riolitüveg
mienites

%
Káliriolit

%
Kovás riolit

■%

Bentonitos
riolit
%

Hidro, riolit
%

1
%

Bentonit
2

%

SiOi 70,60 75,40 84,60 76,80 69,80 78,70 69,92
A ló , 12,06 12,70 6,99 10,61 12,16 13,24 19,80
TiÓ'i 0,70 0,70 0,30 0,10 0,10 0,15 0,15
FeÓj 1,31 0,36 0,22 0,68 1,05 1,45 2,41
k ,o 4,42 8,76 5,52 3,11 2,09 0,65 0,30
Na>0 1,60 1,86 0,30 1,18 2,09 0,25 0,25
CaÖ 2,18 0,56 0,28 1,51 2,90 1,29 1,69
MgO 0,50 0,06 0,06 0,08 0,22 0,58 0,35
Izz. veszt. 6,27 0,91 0,82 5,46 9,77 5,00 4,75

A  mélyebb, főleg a biotitos szinteken a 
Mg-mennyisége némileg megemelkedett. A  fel
ső szinteken a kálium szerepe domináns. Tehát 
jól duzzadó montmorrillonit képződése szem
pontjából a középső szint a legkedvezőbb.

Golopon annyira változatos volt az anya
kőzet, hogy a táró szintjén biotitos (Mg-dús) 
és kálidús kőzet is előfordult váltakozva.

A  golopi bentonitlelőhelyen az anyakőzet 
csak részben alakult át montmorillonittá. Ezt 
mutatják a röntgenvizsgálati adatok és a 
+  H2O is.

A  bentonitosodás során az Al-tartalom re
latíve dúsul. Golopon ismertem meg először azt 
az in situ bentonitosodást, mely a Tokaji-hegy
ségre jellemző nagy (24— 26% АЪОз-tartalmú 
bentonit-féleséget hozta létre.

A  golopi bentonit a nagy АЬОз-tartalmú 
bentonitok típusába tartozik, mely nem dicsek
szik világviszonylatban sem nagy elterjedtséggel.

Genetikai érdekesség, hogy a viszonylag 
kis (12— 14%) АЬОз-tartalmú riolitokból képző
dig nagy АЬОз-tartalmú montmorillonit. Ennek 
oka az erősen alkálikus geokémiai millió kova
savat oldó hatása lehet és az, hogy ilyen viszo
nyok között az A 1 koordinációs száma megvál
tozik, mely lehetővé teszi, hogy az A1 a Si 
izomorf helyettesítéseként is beépüljön a kris
tályba (5).

Az agyagásványosodás során először rela
tíve emelkedik а БЮз mennyisége az alkáliák 
és a földalkáliák részbeni kimosódása következ
tében; majd csökken azzal, hogy a SÍO2 oldódik 
az erősen alkálikus környezet miatt.

Az előbb említett izomorf helyettesítésre 
vezethető vissza, hogy a 100%  montmorillonitra 
dúsított golopi bentonit kationcseréje, más to- 
kajhegységi montmorillonitokhoz hasonlítva, ki
emelkedően nagy.

A  golopi bentonit agyagásványa Ca-mont- 
morillonit.

A  golopi bentonitosodás genetikai sajátos
sága a Ca megkötődése és а К  kimosódása. A  
Tokaji-hegység geokémiai jellegzetességét adja,

hogy a kálium általában nem mosódik ki a vul
kánitok átalakulása során. A  kálium növekedé
sével együtt jár a Na viszonylagos csökkenése.

A  Ca-montmorillonit képződésének oka 
valószínűleg az ,hogy a hidrotermák a mély- 
feküből (ezek valószínűleg karbonátos kőzetek, 
mert a piroklasztikumokban sokszor lelhetők 
fel zárványaik) megfelelő mennyiségű Ca-t hoz
tak fel. A  hidrotermák viszonylag nagyobb Ca- 
koncentrációjára vezethető vissza a K-kimosó- 
dás. A  Ca veszi át а К  szerepét.

Ásványkőzettani és minőségi jellemzés

A  golopi bentonit fehér, kékes-zöldes ár
nyalatú, nedvesen géles, kiszáradva földes. A  
bentonitosodás előrehaladásával a kőzet köny- 
nyebben morzsolható. A  kezdetben kemény 
bentonitos tufa késsel vágható, szeletelhető lesz. 
A  biotit-pikkelyek viszonylag egyenletesen je
lennek meg. A  golopi lelőhelyen kisebb meny- 
nyiségben biotitmentes bentonit is található.

A  nyersanyagminőséget tekintve két típust: 
duzzadó és nem duzzadó típust különítettünk 
el. Az elkülönítés makroszkóposán nem mindig 
végezhető el. A  puhább, plasztikus bentonit- 
féleség általában jól duzzad.

Bentonitok kémiai összetételei

duzzadó nem duzzadó
1 1 2

SÍO9 69,65% 77,33% 76,65%
TiO^ 0,10 0,10 0,10
A12Ó:! 19,16 14,43 12,91
Fe2C>3 1,99 1,56 1,36
FeO 0,14 0,02 1,30
CaO 1,56 1,32 1,31
MgO 1,14 0,43 1,16
K..O 0,30 1,62 1,06
Na,О 0,25 0,25 0,75
Izz. veszt. 5,85 3,46 3,75
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A duzzadó bentonitos kőzet nagyobb mont- 
morillonit-tartalmú. A  nagyobb MgO- és a K ö -  
tartalom kedvezőtlen a duzzadás szempontjából.

Az előzőekből arra lehet következtetni, 
hogy jó minőségű bentonit csak intenzív agyag- 
ásványosítási hatás eredménye, mely az Mg és 
К  kimosódásával és az Al-tartalom növekedé
sével jár.

A golopi bentonit kationcsereképessége (4.)

Ca Mg К Na H „S” T”
mg.e.é/100 g értéke

Duzzadó 1 minta 49 15 0,6 2,7 4,5 66 73

Golopi fehér bentonit nyomelemtartalma

Cu 0,0008%
Mn 0,0007%
Ni 0,001%
Zn ?

Kis mennyiségben jelentkezett még: Ag, As, An, Ba, 
Be, Bi, Cd, Со, Cr, Ga, Ge, In, Nb, Pb, Sb, Sn, V, W.

A golopi bentonit montmorillonit-tartalma

Duzzadó típus 60—70%
Nem duzzadó típus 35—42%

Az agyagásvány mellett kvarc, kvarcit, 
földpát és biotit fordul elő. A  biotit sokszor 
mállott. Nem egyszer figyelhető meg benne 
kloritosodás.

A golopi bentonit elektronmikroszkópiái képei

A bentonitos kőzetben riolitbombákra em
lékeztető ugyancsak bentonitos gócok, tömzsök 
vannak. Genetikai szempontból érdekes, hogy 
ezek jobb minőségű bentonitok; mutatva az 
anyakőzet diszpozícióinak jelentőségét a bento- 
nitosodásra.

16 000-szeres nagyítás

Az agyagok legfontosabb állapotjelzője a 
koaguláltság. A  telepen minden agyag, de a 
bentonit különösen koagulált állapotban van.

Nagyobb mértékű koaguláltságra utal a go
lopi bentonit granulometriája.

Súlyszázalék

—60 —50 —40 —30 —20 —10 m fi

Duzzadó 1 . 92,0 83,8 75,3 66,0 50,7 10,4 %
Nem duzzadó 1 . 70,0 70,0 65,0 28,4 9,2 4,2 %
Nem duzzadó 2. 70,0 69,0 68,0 50,2 22,6 3,5 %

Az erősebben koagulált állapotra utal a jó 
viszkozitás (8— 12,5 cP) és a nagy (22 ml) víz- 
leadás is (4).

Az erősebb koaguláltság minden valószínű
ség szerint a nagyobb mennyiségű Ca-ra vezet
hető vissza. A  golopi bentonit ezért nehezebben 
ázik fel.16 000-szeres nagyítás



26 ООО-szeres nagyítás

(A  felvételeket Árkossy Klára készítette)

T e ch n o ló g ia i v izsgá la tok  e re d m én y e i (3 .)

Enslin-készülékkel mérve 1 óra alatt felvett víz 
mennyisége:

Duzzadó 1 minta 1,48 ml/g
Nem duzzadó 1 minta 1,18 ml/g
Nem duzzadó 2 minta 1,17 ml/g
A duzzadó 1 típus optimális szódaigénye 4,5% 

(igen éles maximummal).

6%-os szuszpenzió esetén optimális szódánál:

Viszkozitás 
600 for./p

Viszkozitás 
1 ford./p

Vízleadás 
ml/3Ö p

Duzzadó
1 minta 

Nem duzzadó
25,1 19,0 15,0

1 minta 
Nem duzzadó

4,5 5,6 —

2 minta 3,5 4,2 —

Az öntödei célra vizsgálva a golopi bentoríitokat, a
tokajhegységi bentonitra jellemző 
szárazszilárdsági értékeket kapunk.

kis nyers- és jó

eredeti kőzet 3% szódával
nyomó nyíró nyomó nyíró

szilárdság szilárdság

Duzzadó 1 minta g/cm2 g'cm2
8600 2450 8410 2300

Mád község határában lévő Danczka Ny-i 
oldalán lemélyített Ond 21. sz. fúrás szürke 
agyag alatt 27 m-től +40 m vastagságban fe
hér, kissé biotitos bentonitot harántolt.

ГГТ01 horzsaköves tufa 
Liг °°\ (II-es tufaszint)
I____I réteges tufa
ь— -4 (111- as tufaszint)
I- - . portufa,  pumicit 
h .' . .1 (IV-es tufaszint)

□  bentonit, bentonitos tufa 
(hidrodiagenetikus)

rp—5 1  bentonit
(hidrotermális)

\ 1 limnosorozat

nemes agyagtelepek 

nyirok, törmelék

3. ábra

\C hidrotermákat vezető 
törés

 ̂ vető

| kutató fúrások

A  természetes kőzet montmorillonit-tartal- 
ma 65%. Ezen kívül 30% kvarcot és 5% föld- 
pátot találunk még benne. Az iszapolt minta

(17% veszteség, választás 60"-nál) montmo- 
rillonitja 70%-nak adódott, mely mellett 30% 
kvarc volt kimutatható.
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A  természetes kőzet КЮ -tartalma 2,04%.
A  Mád— rátkai limnoüledékek alatt több 

helyen tárták fel fúrásaink a réteges bentonitot. 
Ügy tűnik kifejlődése regionális, melyet a hid- 
rodiagenetikus származás is valószínűsít.

Helyenként szürke, redukált a kőzet. Ebben 
néha kevés pirit is megfigyelhető.

A  Danczka területén megtaláljuk а III. sz. 
tufaszint réteges tufájából lett bentonitot, vala
mint а IV. sz. tufaszint tömeges tufájából kép
ződött bentonitot is.

A  lepusztulástól függően jelentkezik a ré
teges bentonit felett a tömzsös fehér bentonit.

A  réteges bentonit a redukciós szinten 
szürke színű. Az oxidációs övben viszont szép 
fehér. A  baritetalonra vinatkoztatott fehérség 
75— 85%.

Az eddigi adatokból úgy tűnik, hogy a 
hidrodiagenetikus genetikával képződött bento
nit montmorillonit-tartalma általában nagyobb, 
mint a hidrotermálisán képződött bentonité. 
A  jelenlegi bányászat során sokszor okoz prob
lémát a kis montmorillonit-tartalom (a Mád—  
hercegkövesi bánya a limnoüledékes rétegsorból 
termel). A  fennálló minőségi problémák felszá
molására lehetőséget nyújt а III. tufaszint ben- 
tonitja, ezért ezt a további kutatásnál érdemes 
figyelembe venni.

Figyelni kell viszont arra, hogy ebben a 
szintben nagyobb K 2O- és MgO-tartalmú ben
tonitok is előfordulnak, melyek rontják a bento
nit duzzadóképességét.

A  felszínhez közellévő teleprészek jó mi
nőségi anyagot adnak, a golopi lelőhelyen már 
említett utóhatások eredményeként. A  Mád—  
rátkai limnoüledékek között elhelyezkedő ben- 
tonittelepekben többször ismerjük fel ezt a 
bentonittípust.

Hidrodiagenetikusan képződött réteges ben
tonitot tártunk fel a Suba területén a zeolitos 
(klinoptilolitos) tufa alatt. Ilyen anyag ismere
tes a Somostól DNy-ra lévő legelő mélyárkai 
alján is, lezökkent helyzetben.

A  Danczka Ny-i oldalán és a Holtvölgyben 
a réteges bentonit felett limnoüledékek helyez
kednek el.

Az áthalmozódás legtöbb esetben minőség- 
javulással jár, a bentonit montmorillonit-tar- 
talmát tekintve. Nagy veszélyt rejt magában 
viszont az, hogy egyidejűleg más agyagásvány 
és vulkáni törmelék is bemosódik az üledék
gyűjtőbe.

A golop-típusú bentonit, 
mint ásványi nyersanyag

Kerámiai bentonit

Előnyös adottság a nagy AbO.i-tartalom. 
Juhász Zoltán utalása szerint ezek a bentonitok 
1200 °C-on főleg mullit- és kevés spinell-képző- 
déshez vezetnek, abban az esetben, ha kicsi az

MgO-tartalom. A  nagy MgO-tartalmú mont- 
morillonitokban enstatit figyelhető meg kevés 
spinell mellett.

Kerámiai felhasználásnál nagyon veszélyes 
a kőzetben lévő biotit.

A  biotitmentes bentonit Fe203-tartalma 
0,9— 1,45% között változik.

A  rosszul duzzadó bentonit kerámiai szem
pontból előnyös, mert növeli a masszák plaszti- 
citását és nyersszilárdságát anélkül, hogy víz- 
leadási, tixotropiai és száradási nehézségeket 
támasztana.

A  biotitmentes golopi bentonittípus na
gyobb K 2O és MgO esetén kiváló minőségű 
kerámiai bentonit.

Mélyfúrási és vízépítési bentonit

A golopi bentonit 60% montmorillonit- 
tartalom esetén kiváló minőségű fúrós és víz
építési bentonit, különösen ennék könnyen ak
tiválható félesége. Kiemelhető még a kiváló 
minőségű kolloidtulajdonság.

Töltőanyag bentonit

Erre a célra a fehér színű bentonitok 
használhatók fel. Kedvező a golopi bentonit 
szép fehér színe a biotitmentesítés után. Töltő
anyag szempontjából előnyös, hogy a golopi 
bentonit Cu-t és Mn-t gyakorlatilag nem tar
talmaz.

Több felhasználásnál —  így papíripari töl
tőanyag szempontjából is —  előnyös, hogy a 
golopi bentonit nem, vagy nehezen duzzad.

A  biotitmentesített bentonit fehérsége 
95— 103% baritetalonra vonatkoztatva. (A  ter
mészetes kőzet fehérsége 85— 93%.) Hátrányos 
szennyezés viszont a biotit.

A  golop-típusú bentonit nagy elterjedése 
miatt további földtani kutatásra ajánlható. Bio
titmentes bentonitlelőhelyek felkutatására is 
van remény.

Szűrő-segédanyag bentonit

A bentonitot víz és más folyadék szűrése
kor sokszor azért nem lehet felhasználni, mert 
elsárosodik. A  golopi nem duzzadó bentonit 
vízben nem ázik fel, ezért a szóbanlévő fel- 
használásra ajálható. Figyelmet érdemel to
vábbá az is, hogy a tufaszerkezet az agyag- 
ásványodás során megmarad. Ennek következ
tében ez a bentonit erősen porózus.

Az ismertetett bentonit típusokból a Tokaji- 
hegység III. és IV-es tufaszintjeiben nagy töme
gek fordulnak elő. Ez lehetővé teszi, hogy kí
vánt mennyiségben tárjunk fel olyan ásvány- 
vagyont, mely biztonságos bányászatnak alap
jait adhatja.
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Верхние бентонитовые горизонты Токайских гор

Бентонитовые и монтмориллонитовые породы в 
Венгрии встречаются на многих местах, в боль
ших количествах и разнообразных качествах. Бен
тониты с месторождений Голоп и Мад-Данцка 
представляют специфическое качество, следова
тельно являются отдельными типами.
В верхней части толщи сарматских туф в Токай
ских горах выявлена гидродиагенетическая (гальми- 
ролитическая) и гидротермальная бентонитизация. 
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4. Barna J.: Fehér bentonit töltőanyag előkészítése a
golopi bentonitb'ól. Kutatási jelentés. Bányászati 
Kutató Intézet 1966.

5. E. Nemecz, Gy. Varjú: Sodium Bentonitization, Cli-
noptylolitization and Adularization in the 
Rhyolitic Tuffs on the Szerencs Piedmont Area. 
Acta Geologica Тот VI. Fasc. 3—4. 1962.

6. Dr. Nemecz E.—Dr. Varjú Gy.: Sárospatakit (hidro
termális illit-montmorillonit) kémiai és szerke
zeti sajátságai. Földtani Közlöny 100 k. 1. sz. 
1970.

ния, залегающие вблизи поверхности и их переот- 
ложенное вещество встречается и между пресно
водными осадками.
Для бентонитов, образовавшихся под влиянием 
гидродиагенеза (III горизонт туф) характерно за
вышенное содержание монтмориллонитов ( +  60%), 
а для гидротермальных бентонитов т. е. их монт
мориллонитов — более высокое содержание А120 3 
(24—26%). Коллоидные свойства этих бентонитов 
даже на мировом уровне отличные, поэтому пред
ставляют собой минеральное сырье отличного ка
чества.
Гидротермальные бентониты IV. горизонта туф 
белого цвета, что в случае их применения в каче
стве минеральных наполнителей является хорошим 
качеством.
Для гидротермальных бентонитовых залежей ха
рактерно изменение качества, поэтому благоприят
ные качества этих видов сырья можно достичь 
только при селективной добыче.
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