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A Keszthelyi-hegység kom plex regionális 
földtani feldolgozásának része a tájegység kor
szerű gazdaságföldtani szintézise. A m unka so
rán módszertanilag alapvetően új gazdáságföld- 
tani szempontokat kellett érvényesítenünk, mi
vel egy földtani tájegység gazdaságföldtani 
potenciális értéke számos összetevőből áll. Ezek 
külön-külön tö rtén t felm érése és értékelése 
alapján első ízben kíséreljük meg egy régió 
komplex gazdaságföldtani feldolgozását.

A  Keszthelyi-hegység megkutatottsági viszonyai

Alapvető gazdaságföldtani meghatározó 
tényező a tájegység földtani ismeretessége, fel- 
tártsága, ill. a rendelkezésre álló információ 
mennyisége.

Mindezek tekintetében a K eszthelyi-hegy
ség alacsonyabb ismeretességi fokú, m int a Du
nántúli-középhegység többi területei. Összesen 
m integy 17 nyom tatásban m egjelent szakirodal
mi mű tartalm az érdem i gazdaságföldtani ada
tokat a hegységről. További 14 kéziratos jelen
tés foglalkozik a hegység nyersanyagaival.

A földtani térképezés is viszonylag elma
radott stádium ban van a területen. Legrészlete
sebben a teljes terü lete t Szentes Ferenc 
1 : 25 000-es m éretarányú kéziratos földtani 
térképe ábrázolja (1953. évi ream buláció alap
ján).

1 : 1 0  0 00-es m éretarányban a hegység déli 
perem ének részletes felvételét készítetté el a 
Balaton környéki építésföldtani térképezés ke
retében a M agyar Állami Földtani Intézet 1972 
—1974. években. A felvételi m unkában a triász
képződmények feldolgozását szerző végezte. A  
mélyfúrásos kutatás volumene terén  a Keszt
helyi-hegység messze elm arad a D unántúli-kö
zéphegység átlagos feltártságától.

Fontossági sorrendben áttekintve a hegység 
m élyfúrásait, az alábbiakat kapjuk: Alapfúrás a 
hegység területén  és közvetlen környékén nem 
mélyült. Szerkezetkutató, rétegtani fúrás 1 db 
van a hegységben (Vállus 3. sz. 500 m m ély
ségű). Hidrogeológiai kutatófúrások, ill. karszt
vízmegfigyelő kutak a hegység területén  7 he
lyen mélyültek. Ezek általában elég sok földtani 
információt adtak, mivel 100—300 m  mélysé- 
gűek és rétegtani, kőzettani vizsgálatuk is meg
történt.

A hegység É-i előterében a Várvölgyi m e
dencében 1970. évben nagyarányú bauxitkuta- 
tás kezdődött, de néhány fúrás bebizonyította a 
terület meddő voltát, ezért a kutatás befeje
ződött. A lem élyült 4 db fúrás közül az S. 24. 
számú Süm egprágától 1000 m -re 173,0 m -ben 
fiatal harm adkori rétegek a la tt fődolornitban, az
S. 25-ös fúrás Sümegcsehitől ÉK -re 2500 m -re

•Előadva a  M agyarhoni Földtani T ársu la t Gazdaság
földtani Szakosztály ülésén 1975. feb ruár hóban.

600 m -ben miocén rétegekben állt le. Az S. 26. 
számú fúrás az uzsai vasútállom ás m ellett 329 
m -ben miocén rétegek a la tt közvetlenül felső
triász dolomitba ju to tt. Végül az S. 28. számú 
fúrás Süm egprágától K-re 200 m -ben érte el 
tortonai rétegek a la tt a fődolomitot. A Balaton 
környéki építésföldtani térképezés során számos 
sekélyfúrás m élyült a Keszthelyi-hegység déli 
előterében. A térképen ábrázolt 1 : 1 0  000 mé
retarányú  lapok közül a „Keszthely É-i” lapon 
44 db; a „Gyenesdiás-i” lapon 56; a „Bece- 
hegyi” lapon pedig 54 db térképező fúrás mé
lyült, amelyek az általános földtani inform á
ciókon túlm enően építésföldtani, mérnökgeoló
giai és hirdogeológiai adatokat is szolgáltattak. 
A fúrások általában 15 m m élységűek voltak. 
Külön em lítést érdemel a 110,7 m mély KH. 9. 
számú fúrás, amely szerkezetkutató, ill. réteg
tani kutatófúrásként is értékelhető.

A hegységben és közvetlen környékén ko
rábban fo ly tato tt kutatások és vízfeltárások 
(kútfúrások) eredm ényeképpen 44 db fúrás ada
tai állnak rendelkezésünkre. Ezek információs 
értéke rendkívül alacsony. A fontosabbak felso
rolásától azonban nem tekin thetünk  el. A cser- 
szegtomaji kaolinites tűzállóagyag- és festék
földkutatás során 1968—69. évben lem élyített 
56 db kismélységű ferde és függőleges kutató
fúrás főleg a nyersanyag vastagsági és minőségi 
viszonyait tisztázza. A „Jövedéki m élykutatá
sok” során a hegység délnyugati előterében 
1947—49. években p irít—m arkazit kutatási cél
lal m élyült 13 fúrás, adatai a pliocén képződ
m ények faciológiai és elterjedési viszonyainak 
tisztázására is alkalmasak voltak, a nyersanyag
előfordulás felm érésén túlm enően. Végül a 
hegység területén, ill. perem én 1945 előtt 12 db 
50 m -nél mélyebb kutatófúrás szintén szolgál
ta to tt bizonyos gazdaságföldtani információkat. 
Az 1945 u tán  m élyített m integy 18 db fú rt kú t 
adatait főleg hidrogeológiai szempontból érté
kelhetjük.

A fentieken kívül még két fúrást em lítünk 
meg, am elyek Rezitől délre bauxitkutatási cél
lal indultak, de csak a felső pannoniai lignit
előfordulást tárták  fel. M indkettőben (53 és 56 
m-ig a dolomitig) 4—5 db 0,05—0,40 m vastag 
lignittelep jelentkezett, általában a pirites m ar- 
kazitos agyag felett.

Összesítve a m élyfúrási m egkutatottság 
adatait a Keszthelyi-hegység és közvetlen kör
nyékének 150 km2-es nagyságú területére vonat
koztatva 18 fm m agfúrás esik 1  négyzetkilo
m éterre. A rendkívül kevés inform ációt szolgál
tató  régi és újabb teljes szelvényű fúrások 
m ennyisége 1 2  fm /km 2.

Geofizikai megkutatottsági viszonyok

A  Keszthelyi-hegység területén  és környé
kén az országos áttekintő m éréseken (gravitá
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ciós, földmágneses) kívül, néhány részletes, 
komplex geofizikai mérés is történt. 1969-ben a 
hegység északi előterében az ún. Várvölgyi
medence teljes területén elvégezték a gravitá- 
ciós-geoelektromos előkutatást. Ezekután a váz
latosan kirajzolódott medencealjzat hegység
peremi, 500 m-nél sekélyebb zónájában 1970- 
ben koncentrált szeizmikus-geoelektromos mé
résekkel pontosították a szerkezeti képet.

1971-ben a hegység déli és délnyugati elő
terében a mérnökgeológiai-építésföldtani térké
pezésekhez kapcsolódva részletes geoelektromos 
szelvényezéssel m érték fel a kismélységű me
dencealjzat domborzatát és a törésvonalakat.

A  Keszthelyi-hegység hasznosítható ásványos 
nyersanyagai

A  hegység területén és környékén ipari ki
term elésre alkalmas energiahordozó-előfordulás 
nincs. A felső pannoniai összletben lokálisan 
kifejlődött max. 50—60 cm vastag lignittelepek 
nem műrevalóak. A felszíni és felszínközeli lig
nitlelőhelyek : Vállus és Nemesvita között, Ne
mesvitától ÉNy-ra, Rezitől DK-re Felsőpáhok 
határában és Balatonedericstől É—ÉNy-ra isme
retesek. Az 1920-as és 30-as években m agán- 
vállalkozók kísérleteztek kismennyiségű term e
léssel, de még akkor is gazdaságtalan volt a 
bányászat. A hegységperemi felsőpannoniai 
fáciesek elemzéséből adódóan nyugat felé prog
nosztikusán nagy mennyiségű lignitkészlet fel
tárására van lehetőség egészen a nyugati határ 
menti ism ert előfordulásokig, az É—D-i irányú 
eróziósán bevágott völgyek közötti kevésbé 
lepusztult felső pannoniai hátságok területén.

Pirit— markazit

Érces ásványi nyersanyag a Keszthelyi
hegység területén és környékén csupán a felső 
pannoniai üledékes rétegekből ism ert számot
tevő mennyiségben. Rétegtanilag elsősorban a 
felső pannoniai alemelet alsó szintjét, a „Con- 
geria ungula caprae” szintet képviselő, m aximá
lisan 60—65 m vastag medenceperemi, lagunás, 
redukciós közegre utaló, finomhomokos agyag 
rétegsorban, sokszor lignit között alakultak ki 
a pirit—m arkazit konkréciók, hintések, zsinó
rok. A jelentősebb előfordulások Keszthely kör
nyékén találhatók, ahol gyakorlatilag m inden 
mélyfúrás harántolta ezeket a rétegeket. Rezi 
környékén, Cserszegtomaj és Lesencetomaj ha
tárában pedig felszínen, ill. felszínközeiben 
találhatók.

K utatásukkal az 1930-as és 40-es években 
viszonylag sokat foglalkoztak. Számos magán- 
vállalkozás m ellett Pávai Vájná F. (1930) adta 
az első komolyabb szakvéleményt a nyersanyag
ról, majd Schneiderhöhn H. (1931) készített 
mennyiségi és minőségi vonatkozásban igen 
optimista felm érést a p rit—markazit-készletek- 
ről. Legrészletesebben Szentes F. foglalta össze 
az 1947—48. évi, keszthelyi-hegységi jövedéki 
m élykutatás eredm ényeit a kénkovand-előfor-

dulásokról. Az azóta összegyűlt adatok segítsé
gével, a jelenlegi nyersanyag műrevalósági meg
ítélés norm atíváit szem előtt tartva, a követke
zőkben röviden értékeljük a Keszthely környéki 
felső pannoniai rétegek p irit—m arkazit-tartal- 
m ának gazdaságföldtani jelentőségét. Az 1971. 
évben m élyült KH. 9. számú fúrás, amely alap
szelvény jelleggel tá rta  fel a felső pannoniai 
rétegeket, bebizonyította, hogy a piritesedés 
több szintben jelentkezik kisebb-nagyobb m ér
tékben. így a felső pannoniai alemelet középső 
szintjének a Congeria-balatonica szint kőzet
lisztes, agyagos, lignites, oszcillációs rétegeiben 
is előfordulnak pirites—markazitos fészkek, 
gumók, hintések és zsinórok.

A részletes ásványtani és kémiai vizsgálatok 
szerint a szulfidos ércet kizárólag pirit és m ar
kazit alkotja fele-fele arányban (átlagosan: 
52% pirit, 48% markazit).

Az 1% feletti érctartalm ú kőzetlisztes 
agyagrétegekben az eddig megismert szelvé
nyekben a p irit—m arkazit-tartalom  átlagosan 
3.2 súly% . Amennyiben beszám ítjuk az igen kis 
vastagságú és lokálisan kifejlődött pirit konkré- 
ciós tömzsöket (ezekben 20—25% p irit—m ar-, 
kazit van) és az összes ism ert rétegvastagság 
fm -ére eső súlyozott átlagértéket vizsgáljuk, az 
1,8 súly% -nak adódik. Ezzel az átlaggal lehet 
számolni egy esetleges nagy volumenű külfejtés 
megtervezésére. Természetesen a jelenlegi köve
telm ények m ellett ez a koncentráció messze 
alatta van a műrevalósági értékhatárnak. Ezért 
annak ellenére, hogy viszonylag nagy m ennyi
ségben és felszínközeli előfordulásban ism ert a 
Keszthelyi-hegység környékén az üledékes pirit 
—markazit, sem jelenleg, sem perspektiviku
san nem tekinthető műrevaló nyersanyagnak.

TŰ ZÁLLÖ AN YAG , FESTÉKFÖLD

1947. évben a Keszthelyi-hegység délnyu
gati perem én és előterében felderítő pirit- m ar- 
kazitkutatás során ism erték fel a fődolomitra 
települő különleges minőségű agyagos-kőzetelő- 
fordulásokat. Szentes F. (1948) jelentésében szól 
a kaolinos agyag felismerhető települési viszo
nyairól és egy m inta kémiai elemzését is közli. 
Továbbá adatokat találunk az agyagok kémiai és 
ásványtani öszetételére vonatkozóan a MASZO- 
BAL Bauxitkutatási kéziratos jelentésben 
(Szentes F. 1953).

Az ipari felhasználást elősegítő első jelen
tést Kriván P. (1953) készítette az eddig nyert 
adatok kiértékelésével, előzetes készletszámítás
sal. Szélesebb körű kutatás és az 1950 óta foly
ta to tt állami bányászat adatainak felhasználásá
val Csillag P.-né (1956) készített összefoglaló 
földtani jelentést az előfordulásról.

Az 1972-ben gazdaságtalan term elési m uta
tók m iatt leállított bányászkodás addigi ered
m ényeit részletes jelentésben foglalta össze Kri- 
zsán P. (1974), amely kéziratos anyag néhány 
adatát hivatkozással szintén felhasználtuk kiér
tékelésünk során.

A formáció első tudományos igényességű 
korszerű és részletes geokémiai leírását főleg
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a M agyar Állami Földtani Intézet laboratóriu
m ában végzett kőzettani, ásványtani, kémiai és 
elem analitikai vizsgálatok eredm ényeire támasz
kodva Bárdossy Gy. (1961) adta közre. A rendel
kezésére álló vizsgálati adatok genetikai szem
pontú kiértékelése m ellett az előfordulás rész
letes terepi leírása és az ehhez fűződő, feltétle
nül helytálló megfigyelések figyelem re méltóak. 
Az agyagos formáció és a bezáró kőzet, a fődo
lomit határán  kialakult 2 — 20  cm vastag kéreg- 
szerű, valam int a közbetelepült konkréciójellegű 
ásványegyüttesek vizsgálatát nagy részletesség
gel végezte el, mivel az egész összletre vonat
kozó genetikai következtetéseit elsősorban erre 
alapozta.

M egállapításainak részletezése nélkül rá té 
rünk saját vizsgálataink eredm ényeinek közlé
sére m inden következtetésnél jelezve a korábbi 
álláspont esetleges m egerősítését vagy éppen 
cáfolatát. Természetesen csak olyan jellegű 
vizsgálatokat és kiértékelést végeztünk, m elyek
nek eredm énye ú ja t hozhatott, illetőleg ame
lyeknél a korábbi vizsgálatok óta bevezetett új 
m etodikára vagy új adatokra tám aszkodhattunk.

A  formáció települési, elterjedési és kifejlődési 
viszonyai

Cserszegtomaj ÉK-i részén a Koponár 
(+248 m Af) és a Pajtika-tető  (+214 m Af) 
erősen lepusztult nóri fődolomit tönkfelszínén 
néhány deciméteres holocén-pleisztocén fedő 
alatt számos kis kiterjedésű de viszonylag je
lentős mélységű üreget tölt ki a kaolinos agyag
formáció. Jelenlegi ism ereteink szerint 51 elő
fordulás van nem  egészen 2 km 2 nagyságú terü 
leten (Krizsán P. 1974). Ebből 16 lem űvelt, 3 
bányászatilag feltárt, 7 aknával m egkutatott, 
7 fúrással m egkutatott, 18 előfordulás pedig 
geofizikai m érésekkel kim utatott, illetőleg fel
színi nyomokból valószínűsíthető. Az eddig fel
tá rt dolinák mélysége 14—50 m között van (a 
legtöbb 30—40 m közötti mélységű). Á tm érőjük 
10—60 m között változik. Vetületileg általában 
torz ellipszis form át m utatnak. Előfordul, hogy 
sorbafűződve egymás mellé 4 dolinát is talál
tunk. Ezek a karsztmorfológiai alakzatok bár
milyen intenzitású lepusztulás során is képesek 
voltak a legfinomabb lepusztulási term ék visz- 
szatartására is. A dolinák kialakulásához új 
adatként rögzítjük, hogy alapos megfigyelés és 
megfelelő feltártság esetén észlelhető tektonikai 
preform áltságuk. így pl. a Koponár K. 9. sz. 
dolina két törési sík vagy zóna találkozásában 
alakult ki és az erősebb Ny—К csapásirányú 
törésvonal m entén háromszoros tengelyhosszú 
ellipszist formál.

A töbör vagy dolina fala sohasem törési s ík ! 
Minden eddiginél több adatra támaszkodva 
megerősíthetjük, hogy a fődolomitban kialakult 
dolinák, melyek a kaolinites agyagformációt 
m agukban foglalják, karsztos eredetűek és nem 
hévforrás-tevékenység következtében jöttek 
létre; ezt a genetikai v itá t vélem ényünk szerint 
egyszer s m indenkorra lezártnak kell tek in te
nünk.

A form ációt alkotó kőzetek, rétegzetten 
tömeges m egjelenésűek. A bezáró fődolomit és 
a formáció határán  kialakult ásványkőzettani 
viszonyokat Bárdossy Gy. (1961) részletesen 
ism ertette.

Részünkről az újabb adatok alapján két 
kiegészítést fűzünk ehhez a kérdéshez. A ha
tárfelü let ásványegyüttese (hidrargillites aluni- 
tos kéreg, alumogéles goethites fészkek, limoni- 
tos kéreg) rapszodikusan változó vastagságú, 
sok helyen nincs is meg és összes mennyisége 
a feltárt dolinákban nem éri el a tulajdonkép
peni kőzetanyag tömegének 2  térfogat % -át. 
Ezt is úgy kell értelm eznünk, hogy helyenként 
a vasoxidos kéreg (limonitos agyag goethites 
fészkekkel) jelentősebb vastagságot ér el pl. K. 
18. sz. dolina egyes részein 45 cm maximális 
vastagságú).

A m ásik újabb és igen sok adatra támasz
kodó megállapítás, hogy a fődolomit határfelü
letén, ill a kaolinites agyagformációval közvet
lenül érintkező 40—60 cm-es sávjában dolomit
porlódás észlelhető általánosan.

A kovásodás helyenként m utatkozik csak, 
és igen alárendelt m értékben. A K. 7. sz. doli
nában végzett vizsgálatunk szerint (37 szelvény
ben m ért kovásdolomit vastagsági adatából és 
37,4% átlag SiCh-tartalomból számolva) a doli
nában levő kaolinos agyag tömegéből származó 
0,79%-os SiCh-csökkenés m ár előidézhette a 
dolomit adott m éretű és m értékű kovásodását.

A  cserszegtomaji kaolinites agyagformáció kő
zettani, ásványtani és kémiai viszonyai

A kőzetösszlet eddig még nem  közölt kvan
titatív  ásványtani, kőzettani adatai az alábbiak: 
16 db lem űvelt és 3 bányászatilag feltárt elő
fordulás (kürtő és dolina) adatai alapján szá
molva, a formáció kőzettani, ásványtani és ké
miai összetétele a következő: A formációt ural- 
kodóan négy típusú kaolinos agyag-kőzet építi 
fel. Ezeken kívül alárendelt mennyiségben elő
forduló különböző ásványos bekérgezések 
mennyiségi adatait kell még külön számolnunk.

1. Uralkodó kőzettípusok

1.1. Világossárga, sárgásfehér tűzálló anyag

M ennyisége a formációban: lelőhelyenként 
Min.: 46,2 súly%
M ax.: 63,6 súly%

Súlyozott átlagban: 55,8 súly%
Ásványtani összetétel:
(A vizsgált m inták átlagában térfogat-% - 
ban)

Epigén ásványok:

K aolinit (főleg fireclay típus) 78 %
G ibbsit 34 %
Diaszpor 0 ,8%
Am orf vashidroxid 5,2%
Amorf kovasav 1 ,2%
Goethit 1,7%
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Allitogén ásványok:
Kvarc
Dolomit
Kalcit
Cirkon
Aktinolit
Muszkovit
G ránát
Zoizit

Kémiai összetétel:

6,0%
2,8

1,6%
1 %  ala tt 
1 %  alatt 
1 %  ala tt 
1 %  a la tt 
1 %  ala tt

m inim um  m axim um  súlyozott átl.
SiO, 42,72 49.80 47,50
a i2o 3 30,74 38,05 34,10
F e,0 3 2 ,10 4,20 2,80
TiO, 0,70 1,69 1,18
CaO 0,50 1,59 0,81
MgO 0 ,00 0,56 0,17
MnO — — —

co., 0 ,00 0,78 0 ,10
+ H ',0 12 ,00 16,22 12,80

99,46

Színképanalitikai vizsgálatok alap ján  a világos
sárga—sárgásfehér agyag viszonylag kevés nyomelem et 
tartalm az; k im utatható nyomelem ek;
Ba: 0,0207%; Be: 0,00018%; Со: 0,002%; Ga: 0,006%; 
Mo: 0,0002%; Ni: 0,030%; Pb: 0,0010%; Sn: 0,00039%; 
Sr: 0,0085%; Zr: 0,0370%.

1.2. Okkersárga kaolinites agyag

Mennyisége a formációban, lelőhelyenként 
minimum ; 24%, m aximum : 45%, súlyozott á t
lagban: 33,6%.

Á sványtani összetétel:
Autigén alkotók:
Kaolinit
Gibbsit
Diaszpor
M ontm orillonit
Goethit
A lunit
Vashidroxid

66,8%
2,8%
2,2%
3,8%
3,8%
1,6%
5,3%

m inimum : 1,7%, m aximum : 7,9%, súlyozott 
átlagban: 4,8%.

Ásványos összetétele:
Autigén ásványok m inim um  m axim um  átlagban
Kaolinit 78 % 95 % 86,5%
Megjegyzés: főleg fireclay-típusú kaolinit
M ontm orillonit 3,3% 7,2% 5,2%
H idrargillit 2 ,8% 5,1% 4,0%
Amorf kovasav 0,9% 1,4% 1 ,1%
Lim onit-G oethit 1%  alatti
L im onit-G oethit 1%  alatti

Allotigén ásványok
Kvarc 2,5% 2 ,8% 2 ,6%
Cirkon
Muszkovit 
Dolomit 
Bytownit 
1%  ala tt

Kém iai összetétel:
m inim um  m axim um  súlyozott átl.

A1,03 34,60 38,49 136,12
S i0 2 ’ 43,11 52,60 47,38
Fe,Ö3 0,56 1,62 1,08
TiO, 0,62 1,16 0,95
CaO 0,42 0,79 Ö,50
MgO 0,11 0 ,68 0,35
MnO 0 ,00 0,01 0,005
CO, 12,52 15,20 13,10

A színképanalitikai vizsgálati eredm ények össze
foglalásaként m egállapíthatjuk, hogy a fehér kaolinites 
agyag valam ivel gazdagabb nyomelem ekben m in t a 
m ásik két típus:
Ba: 0,0018%; Be: 0,00018%; Со: 002%; Ga: 0,003%; 
Ni: 0,005%; Pb: 0,001%; Sn: 0,00039%; Sr: 0,0068%; 
Zr: 0,0074%.

1.4. Lilásvörös kaolinites agyag

M ennyisége a formációban lelőhelyenként 
m inim um : 3,3%, m aximum : 5,7%, súlyozott 
átlagban: 4,1%.

Allotigén alkotók:
Kvarc
H em atit
Dolomit
Kalcit
M arkazit
Andezin

5,6% 
3,0% 
2,7% 
2,2%  
1 % ala tt

a latt

Kémiai összetétel:
m inim um m axim um súlyozott

SiO, 39,80 46,59 43,05
A1,Ó3 27,31 34,60 30,32
CaO 0,25 1,36 0,48
Fe20 3 6 ,10 15,40 10,35
TiO, 0,78 1,55 1,05
MgÓ 0 ,00 0,87 0,25
MnO 0 ,00 0,01 0 ,002
CO, 0 ,00 0,94 0,18
+ h ,o 11,7 14,58 13,65

99,332

N yom elem tartalom :
Ba: 0,0072%; G a: 0,020%; Ni: 0,190%; Pb: 0,0070%; 
Sn: 0,00709%; S r: 0,0085%; Z r: 0,0370%.

1.3. Fehér kaolinos agyag

Ásványos összetétele:
autigén ásványok m inim um m axim um súlyozott
K aolinit 57,2 % 73,6% 6 8 ,2 %
M ontm orillonit 3,8% 18,7% 9,6%
Lim onit-G oethit 5,1% 8,9% 5,5%
Gibbsit 1,7% 7,7 % 4,3%

Allotigén ásványok
Kvarc 3,9% 1 1 ,0 % 8 ,0%
H em atit 2 ,6 % 4,2% 3,1%
K alcit
Dolomit
Muszkovit

1% alatt
1,3%

Kém iai összetétel:
m inim um m axim um  sú lyozott.

SiO., 45,87 48,90 47,0
A12Ó3 31,25 34,10 32,2
Fe20 3. 5,23 8,85 6,9тю2 0,76 1,50 1,2
CaO 0 ,10 0,40 0 ,2
MgO 00,06 0,18 0 ,10co2 0,15 0,65 0,37
+ h ,o 11,65 12,90 12,0

,  . , . , . , ,  , N yom elem tartalom  szem pontjából ez a kőzettípus
Mennyisege a formációban, lelőhelyenként az okkersárga agyaggal közelítően azonos.
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2. Járulékos kőzettípusok Genetikai következtetések

A form ációt az egyes lelőhelyeken változó 
vastagságú, speciális ásványösszetételű bekérge- 
zések határolják el a mellékkőzettől (fődolomit
tól). Ezek együttes mennyisége súlyozott átlag
ban a teljes kőzettömeg 1,5%-a. K ét főbb cso- 
porba sorolhatók a kaolinos agyagformáció és a 
dolomit határán  kialakult kőzettípusok:

1. Magas vastartalm ú kőzetek:
Itt az uralkodó vasásványtól függően három 
altípust különböztetünk meg: 
a liláspiros hem atitos vasaskérget, 
a sárgásbarna goethites vaskérget 
és a vörösesbarna limonitos vaskérget. 
Ezenkívül helyenként néhány cm-es fészkek, 
gumók, form ájában a vastartalom  egész ma
gas értékeket is elérhet a kőzetben. (65% 
feletti Fe2 0 :i-tartaiom). Ezekben a vasas kő
zetekben az em lített uralkodó vasásványok 
m ellett főleg fireclay típusú kaolinit és 
gibbsit fordul elő jelentősebb m ennyiségben.

2. Magas alum ínium -tartalm ú járulékos kőzet
típusok, ill. ásványkiválások.

A vaskéreg és a bontott dolomit között 
erősen változó ásványos összetételű, uralkodóan 
gibbsites (hidrargillites) kéreg helyezkedik el. 
Ennek vizsgálatára helyezte Bárdossy (1961) a 
fő hangsúlyt és olyan sokoldalúan dolgozta fel, 
hogy itt nem célszerű ebben a vonatkozásban 
részletekbe bocsátkozni.

A formáció kőzettani, ásványtani és kémiai 
összetételének értékeit a korábbi (főleg MÁFI 
által végzett) vegyelemzések, színképelemzések, 
m ikromineralógiai vizsgálatok röntgendiffrak- 
tom etriás és differenciális term oanalitikai ered
ményekből, továbbá az újabb módszerekkel vég
zett vizsgálatokból: (MÁFI Geokémiai labor) 
röntgenspektrom etriás, félkvantitatív  röntgen- 
diffraktom etriás és RTG-vizsgálati eredm é
nyekből, valam int a m egkutatott vagy kiterm elt 
előfordulások (dolinák) nyersanyagkészleteinek 
pontosan felm ért értékeiből szám ítottuk ki. 
Külön értékeljük a következőkben a formáció 
kőzettípusainak elektronmikroszkópos vizsgálati 
eredményeit. Ezzel a módszerrel a kőzetössze
tételre, illetve genetikai szempontok vonatkozá
sában lényeges m egállapításokra ny ílo tt lehe
tőség.

A kőzetösszetétel vonatkozásában elsősor
ban az ásványi alkotók bizonyos m ennyiségi és 
minőségi jellemzői m ellett a szem csem éretük és 
morfológiájuk is tisztázódott. Az ide vonatkozó 
eredm ényeket az I. sz. tábla részletes m agya
rázószövegében ism ertetjük.

A lényegesebb és genetikai szempontból is 
értékelhető vizsgálati eredm ényeket a kőzet 
mikroszerkezetének elektronmikroszkópos vizs
gálata révén nyertük.

A felületi lenyomatos m etodikával készült 
néhány jellemző elektronmikroszkópos felvételt 
az I. sz. táblán m uta tjuk  be, szintén a m agya
rázó szövegben közölve a hozzájuk tartozó meg
figyeléseket.

Korábbi kutatások eredm ényeképpen 
(Szentes F. 1957, Bárdossy Gy. (1961) több irá
nyú hasonlóságot m utattak  ki a Dunántúli-kö
zéphegység egyes bauxitelőfordulásai és a cser- 
szegtomaji kaolinos agyagformáció között. Ré
szünkről az alábbi, genetikai szempontból fi
gyelembe veendő analógiákat helytállónak 
tartjuk .

A kaolinites agyagformáció települési viszo
nyai hasonlóságot m utatnak egyes (pl.: Nyirád 
környéki), felső triász dolomit karsztos töbrei- 
ben található bauxitokkal. M indkét képződmény 
egyaránt rétegzetten, tömeges kifejlődésű. To
vábbá a nagyobb m éretű (10 0  m ikron feletti 
frakció) allitogén ásványegyüttese tekintetében 
szembetűnő hasonlóságot kapunk a nyirádi és 
szőci bauxitokkal. Végezetül tényként elfogad
juk  és megerősítjük, hogy a formációban 
jelentkeznek a jellegzetes bauxitásványok, első
sorban gibbsit, nyomokban pedig alunit és 
diaszpor. Továbbiakban azonban, vizsgálataink 
eredm ényeképpen a form ációt alkotó kőzetek 
genetikájának új, más szempontú értelmezését 
kíséreljük meg. Az ásványtani és kémiai össze
tétel korszerű vizsgálatából adódó eredmények 
a következők:

A kaolinites agyagban szabad kvarc is je
len van. Korábbi vizsgálatoknál elsősorban azért 
kerülte el a figyelmet, m ert igen finom elosz
lású és a mikromineralógiailag vizsgált frakció
ban nem jelentkezett. Röntgenanalitikai módsze
rekkel is csak az újabb, nagyobb felbontóképes
ségű műszerekkel, illetőleg a korszerű kiérté
kelési módszerekkel sikerült kim utatni (Viczián 
István, MÁFI). Nagyszámú elektronmikrosz
kópos felvétel lemezének értékelése során az
után m egtaláltuk a néhány m ikron nagyságú 
kvarcszemcséket is. amelyek törm elékes jelle
geket m utatnak, a kőzetben allotigén alkotóként 
vannak jelen. Ezért a korábbi kvarcm entességre 
alapuló genetikai meggondolásokat felül kell 
vizsgálni.

Igen fontosnak ta rtju k  a formáció jellemző 
kémiai összetételét olyan szempontból értékelni, 
hogy m ennyiben tér el az agyagos kőzetek 
Niggli-féle átlagos összetételétől a főbb alkotók 
vonatkozásában.

Nigli-féle
Cserszegtom aji kaolinites értékek
agyagformáció kém iai Alkotó agyagos

összetétele kőzetekre

46,50 S i0 2 58,11
35,10 AI2O3 14,40

3,80 Fe20 3 6 ,20

0,81 CaO 3,10
0 ,20 MgO 2,40

I tt  a kaolinosodás, illetve gleyesedés (szén
m entes redukció vagy fakitás) során végbement 
viszonylagos kovasavtartalom -csökkenés és alu- 
m ínium dúsulás jelentkezik, amely egy normál 
agyagkőzettel, m int kiinduló fázissal szemben a
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változás lényegét jelenti. Ezt pedig még nem 
hozhatjuk szorosabb összefüggésbe az ún. 
bauxitosodással.

Az ásványtani szintézis lényeges momen
tuma, hogy a formáció átlagban nem tartalm az 
több gibbsitet, m int az ún. norm ál halloysites 
terresztrikus tarkaagyagösszletek. Az itteni á t
lagos gibbsittartalom  3% körüli és ennek m int
egy 30%-a szegélyzónákban utólag kivált ás
ványi (hidrargillites) kérgek és gumók anyagát 
alkotja. Az egyéb alum ínium ásványok m ennyi
sége sem jelentős és ezek is az utólagosan kivált 
formációperemi részekben dúsulnak inkább fel. 
(Alunit, pszilomelán, valam int amorf alumogél.)

Egyik leglényegesebb új megismerés a for
máció ősm aradványtartalm a. Ennek felfedezé
séhez abból indultunk ki, ami a genetikai szin
tézisünk egyik sarkalatos tézise is egyben, hogy 
a finomdiszperz üledékből képződött kőzetben, 
ha egyáltalán van szerves eredetű maradvány, 
akkor annak a nagysága nem térhet el lényege
sen a kőzetalkotó ásványok uralkodó szemcse- 
méretétől, mivel esetleges szállítás (amely nem 
oldat, hanem szuszpenzió form ájában történt) 
kizárólag ezt teszi lehetségessé. így került sor a 
kőzetben a nannoplanktonok, illetve egyéb 
szubmikroszkópikus m éretű ősmaradványok 
keresésére.

Ez a kutatás eredményes volt.

Báldiné, Веке M. az alábbi ősmaradványo
kat határozta meg a formáció kőzeteiből:
Ericsonia m uiri (Black) 3 db
Cyclovargolithus cf. floridanus

(Rőtet Hay) 12 db
Reticulofenestra bisecta (Hay et al.) 2 db
Reticulofenestra placomorpha (Kamptner 1 db

A 12 db mintából m eghatározott valam ennyi 
nannoplankton faj biztosan harm adkori. Való
színűleg a felső eocén, esetleg az oligocén ten
gerben éltek. A formáció korát a középső eocén
nél fiatalabbnak bizonyítják.

A kőzet genetikájára vonatkozó üledékszer
kezeti sajátosságokat az alábbiak szerint össze
gezhetjük.

A finomdiszperz üledék allotigén törm elé
kes, ill. alloklasztikus alkotókat is tartalmaz.

A vízi közegben történt leülepedés zömmel 
a m ár szilárd kristályos fázisú alkotókat érin
tette. Nem zárható ki bizonyos lebegtetve tör
ténő szállítás a leülepedés előtt. A kőzet jelentős 
része allokémikus keletkezésű ásványszemcsék
ből áll.

A m akrostruktúrából hiányzó rétegzettség 
a lemezes kristályszemcsék elrendeződésében 
m ár jelentkezik a kőzetben. Az utólagos ásvány
kiválások az átkristályosodás, tehát szekunder 
geokémiai folyam atok jelei, a m ikrostrukturá- 
ban jelzett alacsony százalékos arányuk m iatt 
az alapvető kőzettípusok m ikrostruktúrájában 
alig jelentkeznek.

A Magyar Középhegység területén  — föld
tani param étereit tekintve — több, igen ha
sonló kifejlődést ismerünk. Ezek a Sárisáp kör
nyéki kaolinites homokkő, a Pilisvörösvár kör
nyéki kaolinites tűzállóagyag (Varjú Gy. 1955)

és a felsőpetényi tűzállóagyag-előfordulások 
(Radnóti E. Vető I.-né 1970).

M indhárom képződmény közös jellemzője, 
am it az analógiák nagy száma alapján form á
ciónkra is érvényesnek tartunk : a harm adkori 
keletkezés és a jelenlegi pozíciókban a kőzet
anyag másodlagos jellege.

Ennek alapján összegezve az eredm ényeket 
m egállapíthatjuk, hogy a cserszegtomaji kaoli
nites agyagformáció eocén szárazföldi lepusztu
lásból keletkezett terresztikus agyagok anyagá
ból származik. A finom kristályszemcsés és 
kolloid alum ínium szilikátokat az üledékgyűjtőbe 
szállító közeg, egyidejűleg a durvább frakciót 
és a kvarcanyag zömét szelektálta.

A felső triász karsztosodott térszínre üle
pedett kaolinites agyagrétegek később ismét fel
színre kerültek és lepusztult a kőzetanyag nagy 
része, csak karsztos töbrökben, ill. dolinákban 
m aradt vissza a képződmény. A lepusztulás 
nyom ait sikerült a területen regisztrálni.

Д cserszegtomaji Veréb-hegyen a felső 
pannóniai homokkőösszletben 3—4 m vastag 
magas kaolinittartalm ú aleuritos üledékbetele
pülést ismerünk.

A cserszegtomaji festékföld- és tűzállóagyag- 
előfordulás gazdasági adatai:

1955—1972. között m egkutatott készletek:
tűzállóagyagból: 282 390 tonna
festékföldből: 165 890 tonna
Összesen: 448 280 tonna

Ci és Cl kategóriájú m űrevaló készlet.

Termelés 1950—1972 között az alábbi volt:
tűzállóagyaból: 53 020 tonna
festékföldből: 59 016 tonna
Összesen: 1 1 2  180 tonna

Az 1972. évi leállításkor a korábbi visszaminősí
tések és a term elési veszteségek következtében 
kim utatott Ct és C2 kategóriájú készlet

tűzállóagyagból 47 600 tonna
festékföldből: 24 500 tonna
Összesen: 72 100 tonna

Az Országos Érc- és Ásványbányák a 
nyersanyag kiterm elését a 2041/1971. sz. Kor
m ányhatározatra való hivatkozással, m int gaz
daságtalan tevékenységet m egszüntette. Az eljá
rás teljesen szabályszerű volt és az igények 
visszaesésének számszerű adataira támaszkodott.

A nyersanyag kiterm elésének leállítása el
sősorban a term elő vállalat részéről és az adott 
term elési struktúrában (kitermelési mód, közve
te tt felhasználás stb.) indokolt volt, azonban 
népgazdasági szinten perspektivikusan nem ír
ható le az a potenciális érték, amelyet ez az 
ásványi nyersanyagkincs képvisel. Az új finom- 
és középkerámiai term ékstruktúra és gyártás- 
technológia m ár a közeljövőben is rentábilissá 
teheti a bányászatot, elsősorban a felhasználó 
ágazat részéről. Ezért a Keszthelyi-hegység gaz
daságföldtani potenciáljában prognosztikusán 
számba veendő a cserszegtomaji kaolinites 
agyagformáció is.
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Prognosztikus készletbecslés:

A bevezetőben felsoroltuk az eddigi isme
retek  alapján feltételezhető, ill. k im utatott doli
nák (töbrök) számát, és m egkutatottsági, vala
m int leterm eltségi állapotukat, Ezek a tények a 
készletalakulással az alábbiak szerint függenek 
össze:
1. A 16 db lem űvelt dolinából: 112 180 tonna 

nyersanyagot értékesítettek.
2. További 17 db dolina m egkutatása során a 

m egismert földtani készlet: 336 100 tonna. 
(Ezek bányászatilag, vágatokkal, ill fúrások
kal m egkutatott dolinák.)

3. Fentieken túlm enően geofizikailag kim uta
to tt és felszíni nyomokból m egállapított 18 
db dolina, mivel az egyes dolinák volumene 
és a nyersanyag minőségi vonatkozásában 
közel 10 0 % -os analógiával számolhatunk: 
320 000 tonna nyersanyagvagyont képvisel 
prognosztikus készletként.

A 656 100 tonna nyersanyag következő ter
m ékstruktúra vonatkozásában:

„Válogatott nemes agyag”,
„Válogatott fehér agyag”, 
„Kályhásipari agyag”,
„Hőszigetelő döngölő massza”,
„Okker nyers”,
„Okker 10/0-ás őrlem ény”, 

az eladott, ill. előállítható súly % -os megoszlás 
szerint jelenleg: 536 F t/t értéket képvisel.

Ezek alapján a jelenleg ism ert nyersanyag- 
készlet potenciális népgazdasági értéke:

351 669 600 Ft.

Dolomit

A Keszthelyi-hegység fő töm egét felső 
triász karni nóri korú bitum enes fődolomit al
kotja. Vegyileg a kőzet viszonylag tiszta, ásvány
ta n i ig  is a tiszta dolomit típusú kőzetösszetétel 
az uralkodó.

A hegységet felépítő fődolomitösszlet ké
miailag, k ő ze ttan iig  és á sv án y tan iig  igen ál
landó összetételű horizontálisan és vertikálisan 
egyaránt. Ezzel kapcsolatosan a Vállus 3. sz. 
fúrás (500 m-es szelvényben h arán to lta 'a  fődo
lomitot) és a hegység több pontjáról származó 
m inták elemzési adatait közöljük az 1., 2., 3., 4. 
számú táblázatban. (A Villus 3. sz. fúrás elem
zéseit az OFKFV Komlói Laboratórium a vé
gezte.)

A fődolomitot elsősorban kőzetszerkezeti 
sajátossága teszi igen értékes nyersanyaggá az 
állandó kémiai és ásványtani kőzetösszetétel 
mellett, ez a porlódás, murvásodás, breccsásodás 
jelensége, ami szintén igen általános a Keszt
helyi-hegység fődolomitjaiban.

Az eddigi irodalmi adatok és saját vizsgála
taink szerint a dolomit kőzetaprózódása több 
okra vezethető vissza. Az elsődleges ok az üle
dékképződés során a diagenezis előtti, az ún. 
ambientális fázisban kialakult autigén breccsiás 
szöveti struktúra.

Ennek különböző m éretekben jelentkező 
változatait а II—III. tábla m utatja  be.

A diagenezis során az agyagásványok kő- 
zetszerkezet-lazító elrendeződése főleg a porló
dást segíti elő a későbbiek során (Nagy B. 1969).

A kőzetanyagban a fenti jelenségek által 
előkészített aprózódást végül a tektonikai erő
hatások és a felszíni-felszínközeli mállás, illető
leg az aszcendens és deszcendens vizek által 
okozott oldóhatás teszi teljessé.

A keszthelyi-hegységi fődolomit számos he
lyen igen nagy tömegben és jelentős m érték
ben aprózódó kőzet. Ezért a nagyarányú kőbá
nyászat term ékstruktúrája is a különböző szem
nagyságú aprózódott dolomitváltozatok szerint 
alakult ki.

Dolomittermékek, ill. -felhasználási ágaza
tok:

1. Dolomitliszt

— 0 ,1  mm közötti átmérővel:
— üvegipari és finom kerám iaipari ada

lékanyag (ossz. vastartalom  0 ,2 %  
alatt)

— súrolópor-alapanyag (Vim, Vlmex, 
Superdol stb.); (SiCh-tartalom 1% 
alatt)

-— 0,1—0,5 mm átmérővel:
—■ nemes vakolat, vakolatadalék fröcs

költ falak készítéséhez.

2. Dolomitmurva

— 5— 10 mm átmérővel: kerti utak, dísz
sétányok felszórására, parképítésre.
A Balaton-parti tájrendezés egyik legfon
tosabb alapanyaga.

— 1 0 — 2 2  mm átmérővel: Úsztatott beton
adalékanyag.

— 10—40 mm átmérővel: m artinkem encék
be folyósító anyag.

3. Durva dolomittörmelék

— 40—120 mm átmérővel: Kohászati ada
lékanyag.
50 mm átm érő feletti osztályozatlan, ú t
építés, tömedékelés.

A fenti célok mindegyikére alkalmas a 
keszthelyi-hegységi fődolomit. Az építőipari fel- 
használáson kívül jelenleg azonban még nem 
hasznosítják elég széles körben, de a pilisvörös- 
vári dolomitbányászat leállítása, nagy visszafej
lesztése révén (ami környezetvédelmi és term é
szetvédelmi szempontból, valam int a készletek 
kimerülése m iatt hamarosan bekövetkezhet) a 
felm erülő igényeket elsősorban innen lehet 
m ajd kielégíteni, mivel a Dunántúli-középhegy
ségben ez a leghasonlóbb kifejlődési terület.

A legfontosabb technológiai jellemzők is 
teljes azonosságot m utatnak a keszthelyi-hegy
ségi és a pilisi dolomitok között.

Az alábbiakban a Keszthelyi-hegység két 
típusos dolom itm intájának (1. m inta Gyenes- 
diás, 2. m inta Vonyarcvashegy) technológiai 
vizsgálati eredm ényeit adjuk meg:
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1 . sz. m inta

Szabályos próbatest
átl. min. max. db

Térfogatsúly gr/cm 3
légszáraz 2,721 2,648 2,763 15
kiszárított 2,719 2,698 2,735 10
te líte tt 2,733 2,663 2,760 10

Fajsúly gm/cm3 2,83
Víztartalom  súly % 0,21
Vízfelvétel súly % 0,98
Mért. adó vízfel. súly % 0,73
Tömöttség térf. % 96
Hézagosság térf. % 4
Nyomószilárdság kp/cm 2

légszáraz 1374 944 1805 5
telített 1405 945 1839 5
15. fagy utón 1280 (számított érték) 5
25. fagy. u tán 1256 594 1743 5

Rugalmassági m odulus kp/cm 2
légszáraz 189,300 5
telített 180,100 5
25. fagy. u tán 172,000 5

Szabálytalan próbatest

Fagyállósági súlyveszt. 0/о 0,18
átl. min. max. db

K ristályosítási súlyveszt. % Na2S 0 4 1,31%
M gS04 1,95%

Los Angeles f. aprózódás súlyveszt. % átl. 37,0
min. 36,60 
max. 37,40

Vizsgálati osztály: VI.
Dévait, kopási érték  D száraz: 8,7 

D vizes: 8,0

2 . sz. m inta

Szabályos próbatest 
Térfogatsúly gm/cm3

átl. min. max.
légszáraz 2,822 2,773 2,936

Fajsúly gm/cm3 2,85
Víztartalom  súly % 0,09
Vízfelvétel súly % 0,26
Mért. adó vízfelv súly % 0,17
Tömöttség térf. % 96
Hézagosság térf. % 
Nyomószilárdság kp/cm 2

4

légszáraz 1876 1015 2812
Rugalmassági m odulus kp/cm 2

légszáraz 167,500

Szabálytalan próbatest
Térfogatsúly gm/cm3 2,795

légszáraz 2,795
kiszárított 2,731
telített 2,845

Fagyállósági súlyveszt. % 1,13
K ristályosítás súlyveszt. %  Na.,S04 0,38 

M gS04 1,44
Los Angeles f. aprózódás súlyveszt. %  ált. 41,50

min. 41,20 
max. 41,80

Vizsgálati osztály: VI.
Dévai f. kopási érték  D száraz: 10,0 

D vizes: 8,70

db
5

5

5

Termelési és készletadatok

A z  országos ásványvagyon-mérlegben 1974. 
I. 1-i állapot szerint Balatongyörök, Gyenesdiás, 
Vonyarcvashegy és Cserszegtomaj területén 
(tehát a működő bányaterületeken) összesen: 
149 950 000 tonna földtani készletet tarto ttak  
nyilván.

Tekintettel arra, hogy a készletek szinte 
korlátlanok a kutatás révén megismert földtani 
készlet és a term elés fentiekből adódó arányát: 
1  : 10 0  elegendő fenntartan i perspektivikusan.

Ennek a készletnek a biztosítása közeljövő
ben rendkívül nagy volumenű kutatási feladat 
lesz. mivel a legnagyobb bányákat (Vonyarc
vashegy, Gyenesdiás, Balatongyörök) környezet- 
védelmi, (természet-, ill. tájvédelmi) okokból 
folyam atosan fel kell hagyni és helyettük a te r
mészetvédelmi területen  kívül kell a kieső kész
letek pótlását feltárni (1 . sz. térképvázlat).

Végezetül a prognosztikusán becsülhető 
készletek alapján csupán a hegység nyugati, 
nem védett területén  a jelenlegi földtani nyers- 
anyagvagyon ötszörösével számolva (a jelenlegi 
árszinten és term ékstruktúra  szerint)
749 750 000 tonna X  30 89 F t =  2 315 977 750 Ft 
potenciális népgazdasági értéket képvisel.

Építőipari homokkő

A  Keszthelyi-hegység nyugati perem én és 
előterében nagy területen  ism ert a felső panno- 
niai alem elet középső szintjébe tartozó réteges, 
lemezes hommokkőösszlet. Rétegvastagság és 
cementáltság tekintetében rendkívül változatos 
kifejlődésű meszes, néha kovás kötőanyagú, csil- 
lámos, esetenként kőzetlisztes vagy agyagos 
kvarchomokkő-változatokból álló rétegsorozatok 
alkotják az összletet.

A keményebb változatok általában építő
ipari felhasználás szempontjából számottevő 
nyersanyagnak számítanak. Jellemző m inták 
átlagos vizsgálati eredm ényeit a következőkben 
részletezzük (Egregy, Alsópáhok, Karmacs, 
Cserszegtomaj környéki kifejlődésekre jellemző 
reprezentatív  típusm inta).

A  csillámos lemezes hom okkő vizsgálati eredményei

ásványos
összetétel:
Kvarc
csillám
vasoxid
kötőanyag
hézag

réteglappal 
párhuzam osan: 

35,4 %
6,6%
4,6%

38,4%
15,0%

réteglappal 
m erőlegesen: 

29,0% 
3,6% 

24,4% 
37,6% 
5,4%

összesen: 100,0% 100,0%

Kémiai vizsgálat
A kőzeten term észetes állapotban és vízzel 

való telítés u tán  végeztünk m ennyiségi kémiai 
elemzést annak m egállapítására, hgoy a vízben 
való tárolás során a kőzet karbonáttartalm a 
m ilyen m értékben oldódik ki.

A Keszthelyi-hegységben éves átlagban 
kereken 500 000 m 3 (1 400 000 tonna) különböző 
dolom itterm éket fejtenek és értékesítenek a 
jobbára mgtsz-kezelésben működő bányákból.

A hasznosított term ékstruktúra súlyozott 
átlagában a nyersanyag ára: 86,50 F t/m 3.

A kőzet vegyi összetétele term észetes állapotban

oldási m aradék  ....... 41,47%
ossz. vas   4,82
C aC03   53,56
MgCOa   0,15

100,00%
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A kőzet vegyi összetétele 10 nap vízben tárolás u tán
oldási m aradék ....... 46,13%
ossz. vas   4,95
CaCO:,   48,79
M gC03   0,13

A fentiekből m egállapítható tehát, hogy a 
CaCCb-tartalom a vízfelvétel közben m integy 
4,5% -kal csökkent.

széken kidolgozott alakváltozási vizsgálatokat 
végeztünk a törésig való terhelésnél a hossz
irányú alakváltozás megfigyelésével. E vizsgá
latokat elvégeztük légszáraz, kiszárított, vízzel 
te líte tt próbatesteken, valam int 25 fagyasztás 
u tán  nedvesen, 25 fagyasztás után kiszárítva, 
50 fagyasztás u tán  nedvesen és különleges hő
tűrés után.

Műszaki kőzetvizsgálatok
A kőzeteken m eghatároztuk a térfogatsúlyt 

légszáraz, 105°-on kiszárított és vízzel telíte tt 
állapotban az MSZ 1991 szerint.

A vizsgálat során — hasonlóképpen a fenti 
szabvány szerint m eghatároztuk a víztartalom  
értékét légszáraz állapotban, valam int a vízfel
vételt normális légköri nyomáson. Mivel a súly
állandóság gyakorlatilag 1  nap a la tt bekövet
kezett, a vízleadás és vízfelvétel folyam atát 
görbében nem ábrázoltuk.

A kőzet oldódása következtében a vízfel
vétel értéke ténylegesen a m egadott szám érték
nél nagyobb.

Az időállóság megítélésére a kőzetpróbates
teket fagyasztásnak vettük  alá az MSZ 1991 
szerint, 10 próbatestet 25-ször, 5 próbatestet 
50-szer fagyasztottunk. Ezen kívül különleges 
hőtűrési vizsgálatot is végeztünk, m elynek so
rán a kőzetet 25-ször egym ásután -j- 60°-os 
szárítószekrénybe, m ajd — 2 0 °-os száraz hideg 
térbe helyeztük annak megállapítására, hogy 
hogyan b írja  el a hőmérsékletingadozásokat.

A kőzeten a szabvány szerint egyirányú 
nyomószilárdsági vizsgálatokat, valam int a tan 

Az alakváltozási görbéket m ellékeljük. A vizsgálati 
eredm ényeket az alábbi táb lázat tün te ti f e l :

térfogatsúly g/cm3 átl.
légszárazon 249,
kiszárítva 2,49
vízzel te lítve 2,52

víztartalom  súly%  0,36
vízfelvétel súly%  1,74
nyomószilárdság kp/cm 2 

légszárazon 566
kiszárítva 816
vízzel te lítve 474
25 fagyasztás u tán  
nedvesen 396

25 fagyás u tán  
k iszárítva 733

50 fagyás u tán
nedvesen 430

különleges hőtűrés u tán  722

max. vizsgált

rugalm assági m odulus kp/cm 2 
légszárazon 1 2 1 2 0 0
kiszárítva 148 300
vízzel telítve 155 000

25 fagyás u tán  
nedvesen 82 080

25 fagyás u tán  
kiszárítva 118 800

50 fagyás u tán  
nedvesen 99 500

különl. hőtűrés u tán  147 700

2,42
2,47
2,49
0,26
1,40

464
710
378

269

671

343
523

80 000  
118 000  

68  750

55 700

106 000

55 000 
105 200

2,54
2,50
2,56
0,46
2,42

675
889
564

496

821

515
886

220 000 
166 000  
229 500

118 700

140 000

136 000 
211 000

43
5

20
5

15

5
8
5

5

5

4
5

5
3 
5

5

5

4
5
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Az 1991. sz. szabvány szerinti fagyállósági 
vizsgálatot a kőzet kiállta és minősége fagyálló.

A nyersanyagot két fő alkalmazási területen 
értékesítik. Magasépítési célra használják első
sorban, m int jóminőségű esztétikus falazókövet 
(1. sz. kép Szabó A ttila felvétele).

Erre a meszes kötőanyagú réteges vagy vé
konypados változatok alkalmasak elsősorban 
(rétegvastagság 30 mm feletti). A másik fő fel
használási területe a kertépítési „laposkő” a ko-

Épületszobrászipari Vállalat által javasolt 1967 
—68 . évi kutatások készítették elő. Ennek ered
m ényeként két bányaterület (1 . sz. térképvázlat) 
műrevaló készlete összesen: 18 377 000 tonna. 
Az éves term elés (20 000 tonna) m ellett ez a 
készlet több, m int 200  évig elegendő nyers- 
anyagvagyont jelent. Ezért további prognoszti
kus készletbecslést nem is végeztünk.

A nyersanyag fajlagos átlagára 286 Ft/tonna, 
Ezzel az összeggel számolva a felkutatott m űre-

l. sz. kép

vásabb kötőanyagú lemezes és igen vékony 
rétege (5,0—30,0 mm-es rétegvastagság) kőzet
típusból. (2. sz. kép Szabó A ttila felvétele.)

Készletadatok, termelési adatok

A  nyersanyagot korábban és jelenleg is 
számos kis kőfejtőben termelik. Számottevő bá
nyászatát és értékesítését az ÉVM Kőfaragó- és

való ásványi nyersanyagkincs: 5 255 822 000 Ft 
potenciális népgazdasági értéket képvisel.

Hidrogeológiai áttekintés

A  Keszthelyi-hegység részletes hidrogeoló
giai leírásával itt nem foglalkozunk, csupán a 
vízföldtani viszonyokból származó potenciális 
népgazdasági érték kim utatását kíséreljük meg.

2 . sz. kép
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A hegység fő tömegét adó felső triász fő
dolomit egységes összefüggő karsztvíztároló 
képződmény. A fődolomitban tárolt karsztvíz 
vegyi összetételére jellemzők a Vállus 3. sz. 
fúrás vízm intájának elemzési adatai:

m gj Than f. egyénért. %

N átrium  Na 12,7 7,54
Kálium  К 2,0 0,69
Kalcium, Ca 45,5 30,97
Magnézium Mg 54,2 60,79
Vas Fe nyom —

Ammónium NH nyom —

Mangán Mn 0 99,99
Klorid Cl 8,2 3,15
Hidrogénkarbonát HCO3 390,5 87,25
Szulfát SO( 33,8 9,59
N itrát N 0 3 nyom —

N itrit N 0 2 erő snyom —

M etakovasav H2SÍO3 13,0
összes oldott a. 559,9 99,99
Lúgosság 6,40
összes keménység: 18,83 №

K arbonát keménysége: 17,92 №
0 2 fogyasztás: mg/1 K ém hatás fenolftaleinre: savas

Az 1974. január 1-i állapot szerinti értéke
ket, amelyek a karsztvízszint mélységeire vonat
koznak az 1 . sz. térképvázlaton a karsztmeg- 
figyelő kutakban m ért szinteket és a VITUKI 
által szerkesztett izohipszákat szemléltetjük.

A fődolomitban tárolandó vízkészlet sekély- 
és középmélységű nyílt karsztjellegű utánpót
lása biztosított az alábbiak szerint. A fedetlen, 
ill. alig fedett dolomittérszín 96 km2-re tehető. 

Ennek 40%-a karsztos plató jellegű, 8°-nál

kisebb eséssel. I tt a beszivárgási hányados:

(az átlagos 58% erdő, 42% ré t növénytakaró
megoszlást alapulvéve). A dolomittérszín 50%-a

8—15° lejtési szög közötti értékű -7-  -as beszi-
ó

várgási tényezővel 10%-a pedig 15°-nál mere-

dekebb lejtőkategóriájú -as átlagos beszivár-
0,0

gású tényezővel.
A hegység súlyozott átlagában a karsztvíz

utánpótlást a csapadék 37,34%-ának beszivár
gása biztosítja. Ez éves viszonylatban (sokévi 
átlag 700 mm) évente 96 000 000 m2X0,7 m =  
=  62 200  000 m3 összes csapadékot jelent, ami
nek beszivárgó 37,34%-a: 25 092 480 m3. Ez 
4774 1/perc vízmennyiséget, azaz napi 68 745,6 
m 3 napi vízutánpótlást jelent.

Tekintettel arra, hogy itt csupán a statikus 
vízkészlet közelítő szám ítására szorítkozunk az 
utánpótlás, ill. vízleadás több szám adatát nem 
részletezzük. A hegység statikus vízkészletét két 
töm bként értékeljük. I. tömb: az erózióbázis, 
azaz a Balaton szintje feletti karsztvízkészlet. 
Ez tehát a -j-104,5 m felett elhelyezkedő víz- 
mennyiség és használati értéket tekintve lénye
gesen kedvezőbb kategóriát képvisel, m in t az 
erózióbázis alatti készlettömb. Planim etrálás- 
sal megállapítottuk, hogy a 96 km2-ből 73 km 2 
120—130 m Af közötti karsztvízszintű egység 
(átlagban 125 m Af). I tt  jó közelítéssel 20 m-es 
vízoszlopmagassággal számolhatunk. Ez, tekin
tetbe véve a fúrásm intákból és tektonikából

szám ított üregességi koofficienst (VITUKI-ér- 
tékkorrekciójával) a hegység átlagában a teljes 
dolom ittérfogatnak m integy 1,78%-a vehető 
víznek a karsztvízszint alatt. Ez az érték az I. 
sz. tömbre vonatkoztatva: 2 598 800 m3. А II. 
karsztvízkészlet-töm b a változó mélységben 
(néhány ponton a felszínen) elhelyezkedő „karni 
felső m árgacsoport”, m int vízrekesztő réteg- 
összlet fele tt és az erózióbázis (vagyis az I. 
tömb) alatt elhelyezkedő karsztvíztömeg. Az 
itt tározott vízmennyiség csak közelítő értékben 
adható meg, mivel nem ism erjük a hegység 
m inden pontján a vízrekesztő rétegösszlet 
mélységét.

A hegység keleti, m agasra kiem elt részén 
(a Vállus—Balatongyörök vonaltól К -re (mint
egy 27 km 2 terü letre  ebben a tömbben nem 
szám íthatunk statikus karsztvízkészletet, mivel 
részben felszínközeiben, kisrészt a felszínen, de 
mindenhol az erózióbázis közelében vagy az fe
le tt tételezhető fel a vízrekesztő karni mész- 
márga felszíne. Ettől nyugatra a Vári-völgyig 
— 181 m mélységben húzódik a vízrekesztő ré
tegösszlet (a Vállus 3. sz. fúrás alapján). I tt te
hát a kereken 30 kn r-ny i területegységen а .II. 
karsztíztömb a +104,5 m-es erózióbázis alatt 
m integy 285 m vastagságú dolomitban tározó-

dik. Ezekből (a m ár közölt —̂ r--as üregességi
1 , 1 0

faktorral számolva) a közelítőleg becsült víz- 
m ennyiség a hegység középső részén а II. tömb
ben: 0,15 m illiárd m 3 ( ±  40%). A hegység nyu
gati 39  km 2-es karsztterületén a vízrekesztő ré
tegösszlet mélysége nem ismert, de feltétlenül 
10 0 0  m -nél m élyebben várható.

Erre az egységre nem számolható а II. tömb 
statikus vízkészlete, csupán hozzávetőlegesen 
becsülhető. Ez az érték pedig igen jelentős: 
0,3—0,5 km 3 között lehet. Összegezve а II. tömb 
statikus vízkészlete 0,5 km 3 feletti mennyiség. 
Mindezek alapján tehát a Keszthelyi-hegység
ben tározódó karsztvizek potenciális népgazda
sági értéke, igen jelentős.

A  Keszthelyi-hegység agrogeológiai adottságai

Bevezetésképpen az agrogeológiai szem
pontból legfontosabb tényezők közül a földtani 
param éterekkel legszorosabban összefüggő me
teorológiai és tala jtan i viszonyok részletezésére 
szorítkozunk.

A hegység területén és közvetlen környé
kén a napsütés évi összege 1900—2000 óra, a 
tenyészidőszak napsütése (IV—IX. hó) 1400— 
1500 óra, a borult napoké (felhőzet 80%) 10 0 — 
1 2 0  között alakul, a ködös napok átlaga évente 
20—30. Az évi középhőmérséklet: 9,5—10,1°; 
a tavaszi kalászosok tenyészidőszakában (III— 
IV. hó) a középhőmérséklet 12,50, a kapásnövé
nyekében (IV—IX.) 17,0°.

Az első fagy átlagos napja: X. 25-re, az 
utolsóé IV. 10. A fagyos napok száma 80, a 
fagym entes időszak tartam a 190 nap.

A csapadék évi összege 700 mm körüli, a 
tavaszi kalászosok tenyészidőszakában 200—250 
mm, a kapásnövényekében 350—400 mm. A le
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hetséges évi evapotranspiráció 660—680 mm. 
A havas napok évi száma 20—25, míg a hótaka- 
rós napoké 35—40. A hótakaró átlagos vastag
sága 6—7 cm.

A terü let hőm érsékleti és csapadékviszo
nyai tehát kedvezőek. Az ökológiai adottságokat 
továbbá elsősorban a felszínközeli kőzettípusok 
litológiája, a morfológia és a tektonika hatá
rozza meg.

Geopedológiai viszonyok

A hegység területén  uralkodik az „agyag- 
bemosódásos barna erdőtalaj” .

Ennek különböző vastagságú (néhány cm- 
től 1 ,0  m-ig) szelvényei fejlődtek ki a dolomit- 
térszíneken, a lösszel boríto tt és egyéb fiatal 
képződmények által fedett egységeken.

Az antropogén tevékenység talaj képződést 
befolyásoló hatása viszonylag alárendelt a hegy
ség területén. A klimazonális talaj képződés ér
vényesülését nagym értékben módosítják a tala j
képző kőzetek litológiai viszonyai. Esetenként, 
ahol nem lösz, vagy felső pannoniai kőzetlisztes 
agyag az anyakőzet, ott „agyagbemosásos barna 
erdőtalaj” helyett például a felső pannoniai 
durvaszemü homok felett a barnaföld, „rozsda
barna erdőtalaj” altípusa alakult ki.

Az emberi tevékenység hatása elsősorban az 
erodáltság m értékében érvényesül és csak kis 
százalékban a ku ltú r talaj ok irányába történő át
alakítás terén. A hegység területének nagyré
szét, 65—68% -át m a is erdő borítja. A korábbi 
természetes zárt erdőtakaró (általában „cseres
tölgyes” és „gyertyános-tölgyes” állományok 
uralkodtak, a 300 m Af feletti szintekben egyre 
nagyobb „bükkös” aránnyal) m ár csak igen kis 
területeken van meg. Általában devantált, má
sodlagos erdők borítják a hegység területét.

A mezőgazdaságilag hasznosított terü let
részek a hegységperemi hegylábfelszínekre és 
belső medencékre (pl.: Rezi-medence) szorít
koznak.

Alapvető agrogeológiai adottság a hegység 
genetikai talajtípusainak minősége és megosz
lása. A korábbiakból következik, hogy -a hegy
ségben a litomorf erdőtalajok a legelterjedteb
bek. K ét fő típust találunk általában meg a 
„hum uszkarbonátot” (alárendeltebben) és a 
„rendzinát”, uralkodó mennyiségben. Ezek a 
dolomittérszíneken, vagy a dolomitot vékonyan 
fedő pleisztocén térszíneken alakultak ki és nem 
állnak mezőgazdasági művelés alatt. Erdő te
nyészik ra jtuk  ritka alapnövényzettel. Ez a 
talajtípus a hegység 150 knr-bő l több, m int 
100 km 2- t  borít. A rendzina típusú talajok körül 
a hegységben a „barna redzina” altípus a legál
talánosabb. Megjelenése: igen vékony hum usz
rétegű barna vázrendzina (pl. dolomittörmelé
ken).

A mezőgazdaságilag hasznosított területe
ken az alábbi talajtípusokat tá rtuk  fel: a „földes 
kopár” váztalajból képződő autropogén hum usz
karbonátok; a „barna erdőtalaj” számos válto
zatát (agyagbemosásos b.e.t, gyengén erodált 
b.e.t, közepesen erodált b.e.t, erős agyagbemo

sásos b.e.t, felülről átkarbonátosodott agyag
bemosásos b.e.t, forgatott agyagbemosásos b.e.t, 
lejtőhordalékkal fedett b.e.t, rozsdabarna erdő
talaj).

A „lejtőhordalék talajok” közül két altípus 
az elterjedt:
a) karbonátos barna erdőtalaj-lej tőhordalék,
b) kavicsos váztalaj-lej tőhordalék.

A felsoroltakon kívül még kultúrtalajok is 
előfordulnak a hegység területén, de ezek gene
tikai típusbesorolását még nem oldotta meg a 
pedologia.

A Keszthelyi-hegységben agrogeológiai 
szempontból számos jelenség regisztrálását és 
káros hatásaik ellen való védekezés megalapo
zását jelentette kutatásunk. Ezeket csak felso
rolás jelleggel adjuk itt közre:

1. A humuszképződés és pusztulás viszo
nyait megvizsgálva negatív m érleget kaptunk a 
legtöbb területen, mivel a hegységben uralkodó 
talajtípusok humuszos szintjének talajm ikro
organizmus populációja term észetes körülm é
nyek között is olyan összetételű, hogy anyag- 
csereterm ékeik és elbomlási term ékeik által 
agregátum képzésre kevésbé alkalmasak. Ezen 
kívül általános jelenség, hogy a kalciumhumá- 
tok újraképződése nem ta r t ütem et a talajle
pusztulás és sok helyen a forgatásos talajm űve
lés m értékével. Ez a jelenség vélem ényünk sze
rin t az egész Dunántúli-középhegységben érvé
nyesül a fődolomittérszíneken. Oka pedig a 
dolomit kémiai és ásványtani összetételéből 
adódó nagyfokú oldhatósági és mobilizációs kü
lönbség a mészkövekkel szemben, és maga az 
anyakőzet viszonylagos kalciumkarbonát-sze- 
génysége.

A Keszthelyi-hegységben tehát a talajok 
hum usztartalm át és minősítését mind koncent
rált kemikáliákkal, mind organominerolikus 
anyagokkal (főleg tőzeggel) rendszeresen nö
velni kell.

2. A hegység területén a talajerózió számos 
form ában és különböző m értékben jelentkezik. 
Elsődlegesen természetesen a morfológia befo
lyásolja, de a természetes növénytakaró meg
szüntetése (erdőirtás) is azonnal ható tényező. 
A hegylábfelszínek talajeróziója a legáltaláno
sabb és legkárosabb. Számos szelvényben az 
egykori (oholcén—holocén) talajtakaró felett a 
legutóbbi időkben (holocén—újholocén) ráhor- 
dódott kőzettörmelékes réteg települ.

Ez a fiatal mozgások következménye is le
het, de feltétlenül összefüggésben van a hegység 
radiális völgyeiből időszakosan lefutó torrens 
vízfolyások törmeléklehordó hatásával. Az ezek 
elleni védekezés tehát ebből a szempontból is 
igen jelentős feladat.

3. A Keszthelyi-hegység talajainak vízka
pacitása két jól elkülönülő értékcsoportot alkot. 
Tekintettel arra, hogy a talajtakaró, ill. hum u
szos réteg általában igen vékony, így az 1  m-ig 
szám ított vízkapacitás jelentős hányada az alap
kőzetben jelentkező viszonyokat tükrözi. A rossz 
vízkapacitású (dolomitos, mészköves, kavicsos, 
tehát jó vízáteresztő kőzeteken kialakult) tala
joknál feltétlenül mélyborítással és tőzegeléssel 
lehet és kell a vízbefogadó-képességet növelni.



Környezetvédelem  és term észetvédelem

A Keszthelyi-hegység legidőszerűbb és leg
sürgősebben megoldandó környezetvédelmi 
problém ája a déli perem en működő hatalm as 
dolomitkőfejtők mielőbbi leállítása és a legcél
szerűbb visszatájosítás megoldása. Ezeknek a 
működő kőfejtőknek számos káros környezet
romboló hatása m ellett mi itt ezek egy, földta
nilag a leglényegesebb m om entum ára térünk  ki.

A Balatongyörök—vonyarcvashegyi öböl
ben a part m entén az utóbbi 5 évben (1969-ben 
kotort fenéktérszínen) több, m int 20  cm vas
tag iszapréteg ülepedett le. Ennek az iszapnak 
az összetételében átlagosan 17—18% dolomit 
(DTG-vizsgálatok szerint) szerepel, kőzetliszt, 
i 11. finomdiszperz fázisú üledékként. Ez az 
üledékanyag uralkodó mennyiségben a bányá
s z a ti ig  m egbontott hatalm as instabil felületek 
lepusztulásából származik. A Balaton-partra 
néző dolomitfej tők szakszerű felhagyására és 
megfelelő rézsűjű, vegetációval betelepített té r
színek visszahagyására a hatósági intézkedések 
m egtörténtek.

Részünkről viszont megalapoztuk a bányák 
bezárása révén felm erülő nagy volumenű építő
ipari nyersanyagigény kielégítésének m inden 
szempontból megfelelő módját. Részletes vizs
gálataink alapján kijelöltük a dolomitbányászat 
számára kőzettani kifejlődés, morfológiai hely
zet, valam int környezetvédelmi szempontból is 
alkalmas prognosztikus területet, ahol a fázisos 
kutatást m ár be is indítottuk. (1 . sz. térkép- 
vázlat.)

A Keszthelyi-hegység nagy részére k iter
jedő Balaton-felvidéki term észetvédelm i-tájvé
delmi körzet eleve védettséget nyú jt a hegység 
keleti részében lévő földtanilag is védendő ob
jektum oknak (pl. Bisekő, Edericsi zátonymész
kő, Szobakő. Bg. stb.).

A hegység nyugati részében néhány objek
tum  védelm ére pedig javaslatot teszünk és az 
Országos Természetvédelmi Hivatallal közösen 
tervet dolgozunk ki a végrehajtásra.

összefoglalva  m unkánk vázolt eredményeit, 
ismételten hangsúlyozzuk, hogy a kidolgozott 
kérdések nem teljes mértékben, de teljességre 
törekedve tekintették  át mindazon tényezőket, 
amelyek egy földtani tájegység komplex gazda
ságföldtani megítélésének alapját képezhetik. 
K ísérletünk továbbfejlesztése révén, úgy vél
jük, lehetőség nyílik a magyarországi regionális 
gazdaságföldtan tájegységenként történő kiala
kítására.
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I. sz. táblázat
K eszthelyi-hegy ségi dolom it-elem zések

CaO MgO Fe-,0,
a i 2o 3

Savban
oldha
ta tlan

Izz.v. Elemzést végezte

1 . Vállus, Szt. M iklós-forrástól D-re, 
Kagylós törésű, hófehér, finom szövetű 
dolomit 37,63 20,27 0,57 0,09 Földtani Intézet

2 . Vállus, Szt. Miklós Büdöskúti őrháztól 
K -re 400 m fehér, ridegen törő, gyen
gén cukros szövetű pados dolomit 31,25 19,96 0,51 0,15 Földtani Intézet

3. Vállus, Szt. Miklós Váradhegy É-i le j
tőjén. Világos barnásszürke, kagylós 
törésű, finom szövetű dolomit 30,93 19,22 0 ,66 0,39 Földtani Intézet

4. Vállus, Szt. Miklós Barbacshegy É-i 
lejtőjén. Világos barnásszürke, cukros 
szövetű, sarkosan törő dolomit 31,75 19,00 0,30 0,05 Földtani Intézet

5. Vállus, Barbacshegy K -i szélén, dolo
m it 31,30 20,79 0,35 0,13 47,27 Földtani Intézet

6 . Vállus, erdészlaktól DNy-ra 1000 m 
dolomit 31,30 20,93 0,25 0,15 47,52 Földtani Intézet

7. Vállus, Fagyoskeresztnél dolomit 31,09 20,53 0 ,20 1,03 46,90 Földtani Intézet

8 . Lesencefalu DNy-i szélén dolomit 31,16 20,98 0,19 0 ,22 57,35 Földtani Intézet

9. Rezitől D-re 1000 m dolomit 30,90 20,61 0,31 1,49 46,33 Földtani Intézet

10 . Rezitől N y-ra 1000 m, hídtól K -re 100 
m  dolomit 31,25 20,84 0,28 0,35 47,33 Földtani Intézet

1 1 . Rezitől D-re B attyanhatnál, u. m ellett 
dolomit 30,84 20,94 0,27 1,12 46,84

12 .

13.

Rezitől Akasztódomb, kősszeni meszes 
dolomit

Gyenesdiás, Várvölgy 139,3 ponttól 
K -re 400 m, dolomit 29,20 19,42 0,29 6,63 44,24

Bitumenes szennye
ződés 0,9% 
pórustérfogat 12 ,2% 
Földtani Intézet

Földtani Intézet

14. Gyenesdiás, Büdöskúti völgy 232,2 
ponttól ÉNy-ra 300 m dolomit 30,95 20,95 0,28 0,24 47,52 Földtani Intézet

15. Gyenesdiás, Büdöskúti völgy 232,2 
ponttól ÉK -re 500 m, dolomit 31,04 20,91 0,13 0,39 47,39 Földtani Intézet

16. Gyenesdiás, Büdöskúti völgy 232,2 
ponttól É -ra 400 m, dolomit 31,07 21 ,10 0,08 0,30 47,27 Földtani Intézet

17. Gyenesdiás, V adleánybarlangtól ÉNy- 
ra  250 m, dolomit . 31,13 20,72 0,17 0,23 47,42 Földtani Intézet

18. Gyenesdiás, 203,5 ponttól N y-ra 200 m, 
dolomit 30,94 20,95 0,18 0,24 47,60 Földtani Intézet

19. Gyenesdiás, Petőhegytől ÉK-re 1500 
m, dolomit 31,31 20,84 0,23 0,32 47,31 Földtani Intézet

2 0 . Gyenesdiás, Petőhegytől É -ra 700 m, 
dolomit 31,41 20,27 0,14 0,21 47,54 Földtani Intézet

2 1 . Gyenesdiás, Petőhegytől D-re 1500 m, 
dolomit 31,10 20,73 0,30 0,35 47,47 Földtani Intézet

2 2 . Gyenesdiás, Petőhegy magasság pont
járó l dolomit 30,76 20,94 0,43 0,51 47,37 Földtani Intézet

23. Vonyarcvashegy, nagy kőfejtő dolomit 31,00 20,73 0,25 0,16 47,56 Földtani Intézet

24. Vonyarcvashegy, nagy kőfejtő dolomit 31,33 21,07 0 ,66 — 46,88 Földtani Intézet

25. Vonyarcvashegy, nagy kőfejtő dolomit 31,19 19,87 1,06 — — Földtani Intézet

26. Vonyarcvashegy, nagy kőfejtő dolomit 30,84 19,71 0,55 0 ,02 47,43 S =  0,10; benzollal 
extrahálható bitum en 
0,004 g/kg Földt. Int. 
32 mg/kg Geofiz. Int.
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FÖDOLOM IT RÉSZLEGES KÉM IAI ELEM ZÉS 
EREDMÉNYEI
II. sz. táb lázat

V állus 3. sz. fú rás

Sorszám  M élységköz CaO MgO

1 . 2 .0 0 --  7.50 m 31,46 2 1 ,0 0
2 . 7,50--  15,00 Ш 31,06 2 1 ,1 0
3. 15,00--  26,00 m 30,67 21,30
4. 26,00--  36,00 m 31,39 2 1 ,2 0
5. 36,00--  43,00 m 29,80 20,85
6 . 43,00--  50,00 Ш 31,00 2 1 ,1 0
7. 50,00--  59,70 m 30,83 2 1 ,1 0
8 . 59,70--  73,00 m 31,66 2 1 ,0 0
9. 73,00--  85,40 m 30,22 20,60

1 0 . 85,40--  90,00 m 30,65 20,70
1 1 . 90,00--  97,00 m 30,97 2 1 ,2 0
1 2 . 97,00--  99,30 m 30,93 2 1 ,1 0
13. 99,30--105,40 m 28,96 20,40
14. 105,40--108,00 Ш 30,67 2 1 ,2 0
15. 108,00--109,50 m 30.72 21,40
16. 109,50--112,50 m 30,72 2 1 ,2 0
17. 112,50--115,00 m 30,86 21,30
18. 115,00--117,80 m 30,62 21,50
19. 117,80-- 1 2 1 ,0 0 m 30,73 21,35
2 0 . 1 2 1 ,0 0 --123,00 m 30,41 21,40
2 1 . 123,00--131,00 m 30,18 21,40
2 2 . 131,00--134,20 m 30,86 21,25
23. 134,20--137,00 m 30,92 20,90
24. 137,00--141,00 m 30,67 21,50
25. 141,00--144,00 m 30,72 2 1 ,1 0
26. 144,00--147,70 m 30,67 21,30
27. 147,70--150,00 m 31,16 2 1 ,0 0
28. 150,00--154,00 Ш 30,80 2 1 ,2 0
29. 154,00--158,00 m 30,77 2 1 ,2 0
30. 158,00--162,00 m 30,86 2 1 ,2 0
31. 162,00--166,00 m 31,01 2 1 ,2 0
32. 166,00--168,50 m 30,00 21,30
33. 168,50--172,50 m 31,00 2 1 ,2 0
34. 172,50--176,00 m 30,59 21,40
35. 176,00--180,00 m 30,70 21,35
36. 180,00--185,50 m 30,65 21,05
37. 185,50--189,00 m 31,16 2 1 ,1 0
38. 189,00--193,00 m 30,82 21,30
39. 193,00--197,00 m 30,87 21,30
40. 197,00-- 2 0 1 ,0 0 m 30,53 21,50
41. 2 0 1 ,0 0 - -205,00 m 31,21 20,95
42. 205,00--209,00 m 31,05 2 1 ,1 0
43. 209,00--213,00 m 31,01 2 1 ,2 0
44. 209,00--213,00 m 31,25 20,90
45. 213,00--216,00 m 31,13 20,05
46. 216,00-- 2 2 0 ,0 0 m 31,13 2 1 ,1 0
47. 2 2 0 ,0 0 - -224,00 m 30,80 21,30
48. 224,00--228,00 m 30,91 21,05
49. 228,00--232,00 m 30,98 21,30
50. 232,00--241,00 m 30,74 21,45
51. 241,00--246,00 m 31,18 2 1 ,1 0
52. 246,00--252,00 m 30,66 21,40
53. 252,00--260,00 m 30,99 21,05
54. 260,00--267,00 m 30,80 21,30
55. 267,00--281,00 m 31,10 2 1 ,1 0
56. 281,00--287,00 m 30,80 21,40
57. 287,00--293,00 m 30,86 21,35
58. 293,00--300,00 m 30,96 2 1 ,2 0
59. 300,00--310,00 Ш 30,82 21,30
60. 310,00--316,00 m 30,23 21,55
61. 316,00--320,00 m 30,20 21,50
62. 320,00--325,00 m 31,06 21,25
63. 325,00--330,00 Ш 30,13 21,40
64. 330,00--334,00 m 30,20 21,30
65. 334,00--340,00 m 31,20 21,05
6 6 . 340,00--348,00 m 30,33 21,50
67. 348,00--353,00 m 31,13 21,05
6 8 . 353,00--359,00 m 31,17 2 1 ,2 0
69. 359,00--365,50 m 30,20 21,25
70. 365,50--371,50 m 30,41 21,55
71. 371,50--376,50 m 31,06 21,15
72. 376,50--381,50 m 31,11 2 1 ,2 0

73. 381,50—392,00 m 30,86 21,35
74. 392,00—398,00 m 30,86 21,40
75. 398,00—415,00 m 30,65 21,30
76. 415,00—420,00 m 30,38 21,30
78. 440,00—450,00 m 31,10 21,15
79. 450,00—458,50 m 30,80 21,30
80. 458,50—472,00 m 31,05 21,15
81. 472,00—476,70 m 31,00 2 1 ,2 0
82. 476,70—481,50 m 31,08 2 1 ,1 0
83. 481,50—500,20 m 30,14 20,80

V állus 3. sz. fú rás  fődolom it

A  SÓSAVBAN OLDHATATLAN MARADÉK 
MENNYISÉGE
III. sz. táb lázat

1 . 2 ,0 0 --  7,50 m 0,64%
2 . 7,50--  15,00 m 0,62%,
3. 15,00--  26,00 m 0,65%,
4. 26,00--336,00 m 0,59%,
5. 43,00--  50,00 m 0,50%,
6 . 50,00--  59,70 m 0 ,6 6 %
7. 59,70--  73,00 m 0,25%
8 . 73,00--  85,40 m 0,62%,
9. 85,40--  90,00 m 0 ,6 8 %

1 0 . 90,00--  97,00 m 0,24%
1 1 . 97,00—99,30 m 0,81%
1 2 . 105,40--108,00 m 0,74%
13. 108,00--109,50 m 0,60%
14. 109,50--112,50 m 0,46%
15. , 115,00--117,80 m 0,19%
16. 115,00--117,80 m 0,19%
17. 117,80-- 1 2 1 ,0 0 m 0,44 %
18. 1 2 1 ,0 0 - -123,00 m 0,26%
19. 123,00--131,00 m 0,47%
2 0 . 131,00--134,20 m 0,35%
2 1 . 134,20--137,00 m 0,99%
2 2 . 137,00--141,00 m 0,30%
23. 141,00--144,70 m 0,46%
24. 144,70--147,70 m 0,49 %
25. 147,70--150,00 m 0,46%
26. 150,00--154,00 m 0,40%
27. 154,00--158,00 m 0,67%
28. 158,00--162,00 m 0,59%
29. 162,00--166,00 m 0,13%
30. 166,00--168,50 m 0,87%
31. 168,50--172,50 m 0,32 %
32. 172,50--176,00 m 0,56%
33. 176,00--180,00 m 0,59%
34. 180,00--185,50 m 0,78%
35. 185,50--189,00 m 0,19%
36. 189,00--193,00 m 0,28 %
37. 193,00--197,00 m 0,24%
38. 197,00-- 2 0 1 ,0 0 m 0,36%
39. 2 0 1 ,0 0 - -205,00 m 0,35%
40. 205,00--209,00 m 0,31%
41. 209,00--213,00 m 0 ,2 2  %
42. 209,00--213,00 rn 0,28%
43. 213,00--216,00 m 0,35%
44. 216,00-- 2 2 0 ,0 0 m 0,26%
45. 2 2 0 ,0 0 - -224,00 m 0,29%
46. 224,00--228,00 m 0,16%
47. 228,00--232,00 m o,n%
48. 232,00--241,00 m 0,16%
49. 241,00--246,00 m 0 ,2 0 %
50. 246,00--252,00 rn 0,48%
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51. 252,00--260,00 m 0,65%
52. 260,00--267,00 m 0,440/o
53. 267,00--281,00 m 0,34%
54. 281,00--287,00 m 0,25 %
55. 287,00--293,00 m 0,30%
56. 293,00--300,00 m 0 ,220/0

57. 300,00--310,00 m 0,40%
58. 310,00--316,00 m 0,56%
59. 316,00--320,00 m 0 ,6 8 %
60. 320,00--325,00 m 0 ,2 1 %
61. 325,00--330,00 m 0,39%
62. 330,00--334,00 m 0,48%
63. 334,00--340,00 m 0,290/o
64. 340,00--348,00 m 0,27 %
65. 348,00--353,00 m 0,36%
6 6 . 353,00--359,00 m 0,27%
67. 359,00--365,50 m 0,37%
6 8 . 365,50--371,50 m 0,46%
69. 371,50--376,50 m 0,23%
70. 376,50--381,50 m 0 ,12%
71. 381,50--392,00 m 0 ,2 2  %
72. 392,00--398,00 m 0,16%
73. 398,00--415,00 m 0,64%
74. 415,00--420,00 m 0,32%
75. 420,00--440,00 m 0,33%
76. 440,00--450,00 m 0,240/o
77. 450,00--458,50 m 0,33%
78. 458,50—472,00 m 0,30%
79. 472,00--476,70 m 0 ,2 0 %
80. 476,70—481,50 m 0,37 %
81. 490,00--500,20 m 2,270/ 0

Régiónál economic-geological potential of the 
Keszthely Mountains 

(P. Bohn)

In  the course of the complex régiónál geological 
elaboration of the Keszthely Mountains, the  final 
w estern m auntain  m em ber of the Transdanubian Cen
tra l M ountains rangé, an up-to-date economic-geolo
gical synthesis of th is region has become necessary.

In  this activity the au thor has chosen an approach 
entirely  növel in  the H ungárián practice, attem pting to 
s ta rt thereby w ith  the  complex economic-geological 
elaboration of H ungary by geological régiónál units.

The economic-geological conditions, potentials 
and perspectives of one régiónál un it have been elabo- 
ra ted  on the basis of the controlling factors.

W hen considered all combined, the geological in- 
form ations per un it area w ithin the studied régiónál 
geological un it (publications, m anuscripts, data files 
of boreholes, geophysical m easurem ents and laborato- 
ry  tests and analyses, etc.) w ill indicate the  State 
of economic-geological exploration of the area. The 
sum to tá l of the potential people’s economic value of 
the  explored and prospective m ineral resources per ré 
giónál geological un it can be taken as a basis to rely 
on in  calculating the specific economic geological 
potential in term s of average per un it area.

The qualitative and quantitative characteristics 
(the la tte r  evidenced by reserve calculations) of the 
m etalliferous and nonm etalliferous m ineral reserves 
and raw  m atériái resources fór building have been 
summarized.

In addition, a people’s economic evaluation of the 
afro-, hydro- and engineering-geological conditions of 
the area has been undertaken.

Finally, the im plications of the above synthesis 
w ith a  view to environm ental control have been paid 
attention.

Vállus 3. sz. fúrás
Teljes kém iai vizsgálat eredményei

IV. sz. táb lázat
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alkotó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SiO20/0 1,19 1,60 1,07 1,46 2,43 6,54 48,02 55,15 2,41 54,63
TiO20/0 — — — 0,06 0,20 1,03 0,63 — 0,82
a i2o 3%
Összvas

0,31 0,30 0,25 0,40 0,82 1,65 14,53 16,37 0,54 16,95

Fe20 3-ban % 0,19 0 ,22 0,32 0,19 0 ,22 0,64 6,85 3,70 0,90 3,32
Fe2O:)»/0 0,04 — 0,32 0,06 0,06 0,41 6,21 1,76 0,42 2,26
FeO% 0,14 0 ,20 — 0,13 0,14 0,21 0,58 1,75 0,43 0,96
CaO% 31,19 30,80 31,26 30,42 30,20 27,89 3,52 1,67 30,22 3,71
MgO% 21,05 21 ,00 2 1 ,0 0 20,80 20,50 19,10 4,60 2,50 20,30 3,40
MnO% — — — Ny Ny Ny 0,14 0 ,22 Ny 0,55
k 2o % 0,06 0,08 0,07 0 ,10 0,18 0,47 5,22 6,11 0 ,10 0,07
Na20 % 0,05 0 ,02 0,08 0,05 0,20 0 ,22 0 ,20 0,18 0,09 0,92
p 2o 6% 0 ,02 0,03 0 .0 2 — 0 ,02 0 ,02 0,18 0,11 0,25 0,06
Nedv. % 0 ,02 0,04 0,03 0 ,2 2 0,06 0 ,10 1,74 1,80 0,04 1,62
Izz. veszt. % 44,69 45,86 44,90 46,20 45,38 42,95 14,03 9,76 45,07 13,67co2% 44,62 45,77 44,83 46,10 43,72 42,78 2,16 1,02 44,68 4,96
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I. SZ. TÁBLA

A cserszegtomaji kaolinites agyagformáció 
főbb kőzettípusainak agyagásványait, ill. kőzet
szerkezetét bem utató elektronmikroszkópos fel
vételek 1., 3., 5., 7. sz. képek egyedi ásvány
szemcsék szuszpenzióból leválasztott csepp-pre- 
parátum ai rézrostélyon form vár hártyára  szá
rítva és vacuumban 15°-os szög alatt palládium 
mal legőzölve (árnyékolva).

A 2., 4., 6 ., 8 . számú képek a kőzetanyag 
felületére 10—5 Hg mm-es vacuumban, m integy 
50 mikronvastagságú szénréteg rápárologtatásá- 
val a lenyomatból készült felvételek. A felvéte
leket Ibrányiné dr. Árkosi K lára készítette 
JEM 100 U típusú transzmissziós elektronm ik
roszkóppal, 80 kV gyorsítófeszültséggel, Gevaert 
scientia 23 D 50 típusú fotólemezre.

1. kép. Sárgásfehér agyag: viszonylag jól osztályo
zott. finom  kristályos, kissé oldott, töredezett szélű 
kaolinitásványai.

2. kép. Sárgásfehér agyag m ikroszerkezete, az 
agyagásvány-lem ezek között 1—2 tűs, léces ásvány
szemcse (gibbsit), ill. finom diszperz üledékanyag lá t
ható, irányítatlan textúra.

3. kép. Fehér agyag: kötöttebb agglomerátumokat 
alkotó finom kristályos kaolinit uralkodó mennyiségű  
agyagásvány a kőzettípusban.

4. kép. Fehér agyag: a kőzetszövet enyhén irányí
to tt texturájú.

5. kép. Vöröses, lilás agyag: a kaolinitkristályok  
két, m éretben jól elkülönülő generációt alkotnak.

6. kép. Vöröses, lilás agyag: kőzetszövetben szépen 
fe lism erhetők a limonitos goethites szemcsék és a su
garas-rostos hidrargillitgócok.

7. kép. Sárga agyag (okker föld): osztályozatlan  
agregátumokat alkotó kaolinit a fő agyagásvány ebben 
a típusban is.

8. kép. Sárga agyag (okker föld): irányítatlan  
texturájú, sok allotigén ásványkontúrt tartalmazó kő
zettípus.

II. SZ. TÁBLA

1. kép. Vonyarcvashegyi kőfejtő  ÉNy-i dőlésű pa
dos szürke-fehér változó színű bitumenes, murvásodó  
karni fődolomitja.

2. kép. Gyenesdiási kőfejtő  rosszul rétegzett, u tó
lagosan erősen bontott, tektonizált, porlódó bitum enes 
karni fődolomit.

3. kép. Gyenesdiási kőfejtő: tek ton ikus gyürede- 
zettség, bontott bitum enes karni fődolomitban.

4. kép. Balatongyöröki kőfejtő; közel csapásirány

ban fe ltárt (É-i dőlésű) pados, réteges darabolódó 
murvásodó, karni fődolomit.

5. kép. Balatongyörki kőfejtő: dőlésirányú feltárás 
az erősen tektonizált (litoklázisokkal átjárt) m urváso
dó réteges, pados, bitum enes fődolomitja.

6—9. képek. A z  üledékképződés korai (ambientá- 
lis) fázisában kialakult, diagenezis előtti autigén- 
breccsiásodás különböző fa jtá i és stádiumai, a dara- 
bolódást, m urvásodást predesztináló kőzetszövet-típu- 
sok (0,5 x  term észetes nagyság).

III. SZ. TÁBLA

1—8. kép. K eszthelyi-hegység: karni korú fődolo- lomitporlódásban fontos szerepet játszó intraklasztos
m it (Vallus 3. sz. fúrásból) vékonycsiszolatok. A  do- szövettípusok (50 x  nagyítás párhuzamos nikol).
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