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ALUNIT ÚJABB ELFORDULÁSA
A DUNÁNTÚLON
Irta: Gedeon Tihamér*

jabb idben a bauxit származásának kutatásában mind nagyobb
figyelmet fordítunk az egyes alumíniumtartalmú ásványos anyagok vizs-

gálatára. Hazánkban a Dunántúlon Vadász Elemér kezdte meg 1940-ben
az egyes üledékes kzetekben elforduló fehér ásványi képzdmények
részletes megfigyelését és lelhelyük pontos rögzítését. így kimutatta a

tokod-ebsznyi barnakszén képzdményekben az alunit, a tatabányai-

ban hidrargillit jelenlétét. Késbb az iszkaszentgyörgyi bauxitban talál-

ható alunitgumókat írta le.

A Dunántúlon bauxittal kapcsolatban még több helyrl ismerünk
alumíniumszulfátos elfordulást. Els helyen talán a gánti szllkben
már 1906-ban észlelt timsósvizu kút érdemel említést, melyet Schrétf.r

Zoltán írt le. A timsósvízbl alkalmas körülmények között alunit-

kiválás is lehetséges. Alunitot ismerünk még Sümegrl és Halimbáról is.

A közelmúltban két újabb elfordúlást volt alkalmam tanulmá-

nyozni. Zala vármegyében Nyirád község határában a „Sándor I.“ bauxit-

bánya nyugati falán, a bauxittest legfels határán, de magában a tégla-

vörös bauxittestben, 2—5 cm széles fehér csík húzódik, amelyben kisebb

golyószer képzdmények — csomók — is észlelhetk. Rétegsora a

következ:

Erdtalaj, felül sárga, kilúgozott résszel.

Mészkötörmelékes, homokos, kissé agyagos hordalék (lejttörmelék).

Ketts eocén mészkpad, középen sárgás, agyagos réteggel. A mészkpad
merleges törésekkel tömbökre szabdalt. Összes vastagsága 110 cm

‘ Eladta: a Magyarhoni Földtani Társulat 1946. január 9-i szakülésén.
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Szenes agyag, helyenként vékony, fényl, fekete széncsíkkai. A fekü felé
elmosódva:

Sárga agyagba, majd fodrosán:

Szürketarka agyagba megy át. A tarka agyagban szépen fejlett több cm
hosszú gipszkristályokat, a szürke agyagban fényl piritcsomókat
lehet találni. A rétegsor összes vastagsága mintegy 7 m.

Vörös bauxit, éles határfelülettel. 5—10 cm bauxit alatt vékony fehér:

Alunit csík, mely a nyugati falnak csak néhány méteres hosszában talál-

ható és mindkét végén zsinórszerüen elvékonyodva eltnik (1. a
szelvényvázlatot)

.

Az alunit másik elfordulását Gánton észleltem a hosszúharasztosi

bauxitbánya délnyugati részének fedréteg-sorában. Gánton eddig még
sehol sem találtunk alunitot, sem a bauxitban, sem pedig a fedréteg-

sorban. A hosszúharasztosi medencében is csak a múlt év folyamán
lefejtésre került fedréteg-sorban észleltük elször.

A hosszúharasztosi bauxitbánya fedréteg-sora a jelenlegi fejtés

mentén mintegy 12—15 m vastag. Az egész rétegsort az eocénbe soroz-

zák. A fejtés alatt álló fedréteg-sor a következ tagokból áll:

Erdtalaj.

Lemezes koptatott mészklapok, homokos beágyazásban (lejttörmelék).

Szenes agyag, benne fényl, fekete néhány cm vastag széncsíkokkal.

Ez a három réteg déli lejtéssel párhuzamos település (konkordáns). Az
alatta következ rétegek majdnem vízszintes települések, helyenként

vetkkel szabdalva. A rétegsor folytatása lefelé:

Szürketarka agyag, gipszkristályokkal.

Miliolidás — bitumenes — mészmárga.

Alunit, 15—20 cm vastag.

Fekete, fényl széncsík, benne pikkelyesen agyagcsíkok helyenként egé-
szen leveles szerkezettel. Összes vastagsága 15—18 cm.

Okkersárga limonitos agyag, szépen fejlett gipszkristályokkal. Ez a réteg

fodrosán megy át a:

Szürke agyagban, jelezve a piritcsomókat és hintett piritet tartalmazó
szürke agyagban az oxidációs folyamat (limonitosodás) elhaladását.

Durva mészkpad, merleges törésekkel darabokra szabdalva, 1'20—

1

-50 m
vastag.

Szürke agyag piritcsomókkal.

Vörös agyag — bauxit.

(A föltárás szelvénye a vázlaton látható.)

Az alunit a fels márgás mészkpad és szén határán található. Vas-

tagsága helyenként eléri a 20 cm-t is. Kifejldésében porszer, vaskos,

földes, nagyrészben gumókká tömörülve. Az alunit nem marad azonban

mindig pontosan a mészmárga és szén határán, hanem sok helyen a

mészk repedéseit is átjárja, st a mészkpad fölött a szürke-tarka agyag-

gal érintkez felületen is megtalálható. A mészkpadban kisebb vetket
is észlelhetünk, amikor nemcsak a levetdött rész mészk-szén határán.
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hanem a vet-vonalak mentén is fellelhet. Egész vékony csíkok alak-

jában a szürke-tarka agyagban is megvan.*
Mind a nyirádi „Sándor I.“, valamint a hosszúharasztosi bánya

alunitanyagát is megelemeztem és eredményüket az alábbi táblázatban

foglalom össze:
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2. ábra. Gánt hosszúharasztosi bauxit bánya délnyugati fal fedréteg sorának
vázlatos szelvénye.
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A fenti elemzésbl számítva, kiadódik:

Alunit 36-80% 71*00%

Kaolin 43"00°/o 1*42%

Hidrargillit 13*79% 17"07%

* Kézirat lezárása után: Gánt harasztosi bánya keleti fejtésfalának fed-

réteg sorában, az egyik vetlap mentén lilás-vörös és okkersárga agyag

határán szintén megtaláltuk az alunitet. Az egyik helyen fenntt gipszkristá-

lyokkal szegélyezett repedést töltött ki az alunit. Ellemzésébl számított

ásványi összetétele: alunit 65‘13%, kaolin 4T5%, hidrargillit 25‘53%.
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Mint az elemzésbl látjuk, a fehér anyag nem tiszta alunit. Sokkal

több a timföldtartalom benne, mint az az alunit képletének megfelel:

KAl 3 (OH),;(SO.,) 2 . A timföld fölöslegét a jelenlév kovasavhoz számítot-

tam, a kaolin képletének megfelelen: Al 2(0H) 4Si 20 5 ,
de még így is

maradt fölös timföld. Ezt a jelenlév kötött vízzel hidrargillitnek:

Al(OH) a vettem. Hogy számításaim mennyiben fedik a tényeket, azt majd
késbb, ha ismét lehetvé válik, a röntgenátvilágítással felvett kép
(Debye—Scherer-diagramm) fogja eldönteni. Egyet azonban biztosan ki-

mondhatunk, hogy sem az eddigi, sem a most megvizsgált alunitok nem
állandó összetétel anyagok és azoknak csak egyik f alkotórésze az

alunit. Vadász Elemér idevágó közleményeiben már közli a megvizsgált

alumíniumszulfátos anyagok számított alunittartalmát, most kiegészíté-

sül még György ALBERTnak halimbai kutatásáról írott értekezésében

szerepl, 28., 29., 119. számú elemzéseinek adataiból valószínsítem azok

alunittartalmát.

így a

28., 29., 119. sz. mintákban

79'82°/o 82 ,

10°/o 74'40°/o alunittartalom van.

György Albert értekezésében a fehér agyagot „aluminit“-nek:

AL(0H)
4
S0 4 . 7H20 említi. Ha az elemzésben kapott SO

:i
-tartalomból az

aluminittartalmát számítjuk ki, az sorban: 137°/o, 141%, 128%-nak adó-
dik. Ez tehát nem lehetséges. A tévedésre valószínleg az alunit földes,

vaskos, gumós megjelenési formája adott okot. . Az ilyen alunitot a

régebbi ásványtani irodalom (Szabó: Ásványtan 1893.) külön névvel
,,löwigit“-nek nevezte.

Az iszkaszentgyörgyi alunitelfordulást kivéve, az összes ismert lel-
helyen megtaláljuk a pirites szürke-, a mállott — limonitosodott — sárga

agyagot és gipszet. Mindez az idk folyamán végbement és ma is tartó

oxidációs folyamat bizonyítéka és ennek egyik terméke az alunit.

Vadász Elemér a tokod-ebsznyi barnakszénben az alunit kiválását

agyagpalához kötötten találta meg. Tatabányáról alumíniumhidrátos ki-

válást írt le, mely a telepösszletben látható vetdéseken is áthaladva,

közel vízszintes elhelyezdést mutat. Mindkét elfordulásban, a széntele-

peken állandó szintet tartó alunit, illetve alumíniumhidrátos csíkok, csak

a rétegmozgások lejátszódása után képzdhettek, hiszen az állandó szin-

tet csak így tarthatták meg. Nem egykorúak tehát a. szénteleppel. Min-
den bizonnyal késbbi korú vízszintet, vagy vízáramlást jeleznek. Ezt

jelzi a hosszúharasztosi alunitelfordulás is, ahol az agyag és márgás
mészk repedéseit (vízjáratait) tölti ki. Ezt a szintet kiválási szintnek

nevezhetjük el, ahol a felszínrl beszivárgó víz lefelé haladása közben
feloldott anyagokat bizonyos szinten — a vízállás szintjén — lerakta.

Az ásványos kiváláskor azonban nemcsak az oldat telítettségének foka,

hanem a környezet kémhatásának megváltozása is nagy befolyással volt.

Hogy azonban miért vált ki Tatabányán hidrargillit, st alumohidrokalcit

és Tokodon, Szcön, Gánton alunit hidrargillittel, azt még további rész-

letes megfigyelés lesz hivatva tisztázni. Az alunit és más alumínium-
tartalmú ásvány képzdése tehát az eocén üledéksorozat képzdése után,

jóval késbbi idben következett be.
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Az iszkaszentgyörgyi alunitot nem kíséri pirít, limonit és gipsz. Az
alunitgumók bauxitba ágyazódtak, tehát annál idsebbeknek kell len-

niük. Ha a bauxitot az alsó-kréta fels határára tesszük, az alunit csak
az alsóbb emeletekben képzdhetett. Csak így volt meg a lehetsége
annak, hogy mint görgeteg belekerülhetett a bauxit anyagába. Ez az

alunitelfordulás a legrégibb korú, amit eddig ismerünk.
Megállapítható tehát, hogy az eddig ismert dunántúli, valamint a

beregszászi alunitelfordulás mind autochton település, kivéve az iszka-

szentgyörgyit, amely allochton.

Az alunitképzdés folyamata azonosnak tekinthet a timsósvíz kép-

zdésével. A pirít oxidációja következtében keletkezett kénsav legels-

sorban mint gipsz kötdik le, majd fölös mennyisége a kzetanyag
kálium-, nátrium-, magnézium- és végül alumíniumtartalmával lép

reakcióba. A pirít oxidációja közben természetesen legelször vasszulfát

(melanterit) képzdik, mely azonban gyorsan limonittá alakul és az ily-

módon szabaddá vált szulfátgyök reagál a kzetanyag fenterplített féméi-

vel. A savanyú timsósvízbl az alunit kiválása akkor következik be, ami-

kor az oldat kémhatása lúgossá kezd válni.

Összefoglalva az alunitelfordulásokat, a következket állapíthatjuk

meg:
Barnakszénben
Bauxit fedrétegben
Bauxit fels határán

Bauxittestben

Tokod, Dorog—Ebszny
Gánt
Nyirád, Halimba
Iszkaszentgyörgy, Sümeg.

Mindenütt megállapítható, hogy az alunit másodlagos képzdés és min-
denütt csak alárendelt mennyiségben fordul el. Jelenléte részben az

oxidációs*övezet határát és a régi vízjárást, illetve vízszintet jelzi.

Bizonyos, hogy a szulfátos oldatnak nagy szerepe van a hidrargillit-

képzdésben is, mint azt az eddigi vizsgálatokból láttuk. Gömör megyé-
ben a vashegyi bányában kzetrepedésbl elbuggyanó alumíniumszuifát

gél jelenlétét is megfigyelték. Ezt mint közbüls terméket tekinthetjük

a timsósvíz és szilárd alunit között. A tatabányai ásványritkaság,, az

alumohidrokalcit képzdésében is nagy szerepe lehetett a timsós

oldatnak.

A gánti bauxittelepben eddig alunitot nem találtunk. Ipari szempont-

ból a bauxitban esetleg elforduló alunitnak semmi jelentsége nincsen,

mert a bauxit feldolgozását károsan nem befolyásolja.
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NEW ALUNITE OCCURRENCES IN TRANS-DANUBIAN
PART OF HUNGARY.

by T G Gedeon.

In connection of bauxite surveying in Hungary, special attention

was paid to all particulars of alumina containing minerals, which might
solve the problem of the origin of bauxite. Consequeritly E. Vadász

observed white concretions in soft — Eocenic — coal deposites. These
cccur in a certain level, indicating the previous water level. The Chemical

analyses saw, the white matériái precipitated írom sulphate containing

aluminous minerals.

In coal seam of Tatabánya he found gibbsite (hidrargillite) and in

the Tokod-, Dorog-, Ebszöny collieries alunite. He alsó found alunite in

the bauxite deposit of Iszkaszentgyörgy.

The new alunite occurenses are in Nyirád and Gánt. In the bauxite

quarry of Nyirád (Alexander I.) alunite is found inside the bauxite

body, bút only a few inches far írom the Eocenic overburden. The
alunite is white in colour, and mostly found in frangible concretions.

The thickness is only two inches in the dark red bauxite.

The other occurence of alunite is in the overlying strata of the

bauxite deposite at Gánt (Harasztos quarry). Here the alunite is deposited

between marlaceous limestone (Eocenic bitumenous — Milliolidic —
limestone) and black coaly clay. The thickneses of strata are as folloves:

14—16 inches limestone, 5—6 inches white alunite, 6—7 inches coaly

clay. (See section on Fig. 2. )

The alunite infiltrated nt only the limestone, bút the above laying
yellow clay too. It enters the mikro faults up int the clay and fills up
all the holes there.

The habit of the alunite of Harasztos is nearly the same, as it is

by the Nyirád one.

The compositions of alunites are:

at Nyirád at Gánt

Alunite 36'80%> 7T00°/o
Kaolin . . 43-00%> l'42°/o

Gibbsite 13-79°/o 17-07°/o

As we may see the alunites in Hungary are nt well characterised
minerals They are formed only to a certain part by alunite. The alunite
is formed always later in the sediments by the oxidation process of

pyrite as a secondary mineral, accompanied with gibbsite, liomonite and
gypsum.


