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BAUXIT A ZUGLIGETBÖL.
Irta: Papp Ferenc dr.

BATJXITE AUS DEM ZLGLIGET.
Ven F. Papp.

A Hunyadi orom északi oldalában (Zugligeti-út 35. számmal
átellenben), az Angol-kisasszonyok tulajdonát képez dolomit
.,sóder“-bánya kis bauxit fészkeket tárt fel.

,1928. tavaszán ós ez év szén ott járván, a kfejt déli falán,

közvetlen a dolomit felett, annak mélyedéseiben bauxitot találtam.

A fekv dolomit az fi n. szarukmentes dolomit, melybl
azonban elvétve szarukdarabok is elkerülnek. A feltárt dolomit

vastagsága 18—20 m.

Rétegzettségéit jelenleg nem lehetett határozottan felismerni,

a litoklázisok közül a legszembetnbbek csapás-iránya 11—2ch 5h

irányába lejtenek, ca. 32° alatt. E litoklázisok 1—4 m széles közök-

ben váltakoznak egymás felett. A dolomit szétes szerkezet, sárgás,

helyenként rózsaszín, vöröses, a fels szegélyén helyenként sejtes,

kovásodott. A sejtek között hófehér dolomit-liszt és kovás-opálos

Fig. 29. ábra. 1. dolomit — Dolomit, 2. bauxit — Bauxit, 3. eocén kon-

glomerát — eozánes Kong'lomerat, 4. lösz — Löss.

kitöltések figyelhetk meg. Messzirl tekintve, a dolomit felszíne

egyenetlen, tölcséralakú mélyedések láthatók benne. E mélyedések-

ben (mintegy 1.40 m szélesek, 0.8 m vastagok) ott, ahol konglomerát

réteg települ föléjük, bauxit fordul el. Túlnyomólag vörös bauxit

található, e vörös szín a fekv dolomitot is megfesti, ez utóbbi

érdes, kemény.. A bauxit 5—3 cm hosszú, 3—5 cm széles dara-

bokra esik szét, a vörös színezdésn kívül van barna, kénsárga,

ibolyás és fehér szín.
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Ahol a konglomerát hiányzik, ott a mélyedéseket lejttörmelé-
kes lösz tölti ki, amely egyébként a kongloimerátra is rátelepül-

A bauxit fedjében eruptív kavicsokat tartalmazó konglo-
merát van, amely a Budakeszi i katonai szanatórium mellett látható

konglomeráttal megegyez.
Ez az elfordulás gyakorlati szempontból jelentéktelen, a

dunántúli nagy elfordulások kicsinyített mása; ehhez hasonló leg-

közelebbi feltárás Budakeszirl ismeretes.*

* S c b a f a r z i k—Vendl A: Geológiai kirándulások Budapest
környékén, p. 192.

ZUGLIGETI BAUXTTOK ELEMZÉSE.
Irta: Gedeon Tihamér.

ANALYSEN VON BAUXITEN AUS DEM ZUGLIGET.
Von T. Gedeon.

A mintáik típusos bauxitck. V'jjaben fzéssel sem változnak,

tehát nem képlékenyek. 1 Elemzésük:

Al.,0, SiO

,

Fe.,0

,

TiC, CaO MnO, 1,0, Izz. veszt

Fehér 35.30 49.32 0.88 0-95 0.22 0.02 0.20 13.06

Sárga 34.03 48.18 3.82 1.05 016 0.00 022 12.64

Vörös 29.68 39.58 18.45 1.15 0.24 0 02 0.22 11.90

Kovasavtavtalmuk igen magas, ezért csak a dunántúli bauxit-

telepek fedrétegében elforduló bauxitokkal hasonlíthatók össze.

A fehér és sárga darabok csekély vasoxidtartalmuk következtében

iparilag, mint igen magas tzállósági! anyagok jöhetnének számí-

tásba (maximálisan 4.—% Fe
3
0.,-ig}, ha nagyobb mennyiségben

fordulnának el.

Fizikailag vizsgálva, keménységük 1 és 2 között van. Pórus-

térfogatuk:

Fehér Sárga Vörös

18.10% 14.75% 10.44%

Ezen magas pórustérfogat-százalék is az anyag bauxit mivol
tát igazolja.

1 Földt. Közi. LXII. 203. old. 1932,


