
DR. GYARMATI PAL
A Tokaji-hegységi perlikutatás 
és prognózis eredményei

A duzzasztott perlit sokoldalú felhasználást lehető
sége következtében egyre növekvő nyers perlit kereslet 
biztosítására 1970-ben indult meg a Tokaji-hegységben 
a korábbi térképezés során megismert perlit-előfor- 
dulások prognosztikus perlitkészleteinek felmérése. Itt 
most az 1978— 1980 között végzett fúrásos kutatások 
eredményeiről számolunk be, melyek lényegében a 
hegység összes jelentősebb perlit-előfordulására ki
terjedtek. Ezek alapján a Telkibánya, Nagybózsva, 
Nagyhuta környéki terület továbbkutatása indokolt 
elsősorban.

A nagy SÍO2 tartalmú kőzet üveges változata, 
a perlit hevítés hatására víztartalmát robbanás
szerűen leadja és eredeti térfogatának tíz— 
tizenötszörösére duzzad. A duzzasztott perlit 
sokoldalú felhasználási lehetősége (építőipar, 
vegyipar, földművelés stb.) következtében egyre 
növekvő nyers perlit kereslet kielégítésére in
dult meg 1970-ben a Tokaji-hegységben, Közép- 
Európa savanyú vulkáni kőzetekben egyik leg
gazdagabb területén, a korábbi földtani térké
pezés során megismert perlit-előfordulások 
prognosztikus perlitkészleteinek felmérése.

A riolitos összetételű vulkánosság kőzetei, 
melyek közé a perlit is tartozik, a Tokaji-hegy
ségben felszínen három jelentősebb foltban ta
lálhatók (1. ábra). Amint a térképvázlatról is jól 
látható, ezek közül az északi, a Pálháza— Telki
bánya közé eső a nagyobb, a középső, Erdőhor
váti—Erdőbénye között már kisebb, a déli pedig 
több, kisebb riolit-előfordulásból áll. Felszíni 
kiterjedésének megfelelően elsősorban az északi 
riolitterület vulkáni üvegváltozatai a jelentőseb
bek.

Több térképező-, egy szerkezetkutató- (Erdő
horváti 13) és egy alapfúrás (Kishuta— 1) réteg
sora alapján ezek keletkezésére, földtani hely
zetére, szövetére, belső szerkezetére vonatkozóan 
már a földtani térképezés során számos adatra 
szert tettünk. [14.]

Így földtani-vulkanológiai tekintetben kétféle 
perlites szövetű üvegtípust lehetett elkülöníteni. 
Egyik eredetileg nagyobb könnyenilló-tartalom- 
mal rendelkezett és tufával együtt található, ezt 
jellegzetes színe alapján zöld perlitnek nevez
tük; a másik kisebb víztartalmú, többnyire rio- 
lit hablávával társul és szürke, ritkán fekete 
színű. A vulkáni működés vulkanotektonikus 
depresszió képződésével járt együtt, melynek 
központi részén elsősorban zöld perlit, szegélyi 
részén pedig szürke perlit képződött. Előbbi tö
mege, vastagsága kisebb, mint a szürke perlité, 
melynek vastagsága gyakran megközelíti a 100 
m-t is és horizontális kiterjedése elérheti a 
3 km2-t. Igen ritkán barnás, gyantaszínű üveg is 
megfigyelhető, a perlittestek szegélyzónájában 
pedig az autobreccsásodás, a horzsakövesedés, 
oxidáció következményeként a vörös-szürkefol- 
tos horzsaköves perlitbreccsa.

Az északi riolitterület ÉK-i szegélyén, Pálháza 
mellett, a Gyöngykőhegyen működik már mint
egy 20 éve az ország egyetlen külszíni perlit- 
bányája és előkészítőműve az Országos Érc- és 
Ásványbányák kezelésében. Ugyanennek a terü
letnek az ÉNy-i szélén, Telkibánya közelében 
található Kőgáti perlitelőfordulás felderítő fá
zisú kutatásával kezdődött a Magyar Állami 
Földtani Intézet részéről, Ukeyné dr. Perlaki E. 
irányításával az a munka, melynek célja a terü
let prognosztikus perlitkészleteinek felmérése 
volt. A kőgáti terület kutatásához 7 fúrás mé
lyült és 14,1 millió tonna Cí-kategóriájú perlit- 
készlet vált ismertté. Ez a munka a Telkibánya 
—Pálháza közötti terület 10 000-es részletességű 
térképezésével folytatódott. Elkészült a Gunya- 
kút és Nagybózsva jelű térképlap két változat
ban, szöveges jelentéssel és dokumentációval 
[15., 17.], részben készült el a Kishuta jelű tér
képlap [18.]. A pálházai perlitelőfordulásról az 
OÉA két összefoglaló jelentést készített [25.] 
és javaslat készült a bánya és előkészítőmű fej
lesztésére [4.]. Ugyanekkor az addig elvégzett 
munkák eredményeinek értékelésével [6.] a 
MÁFI javasolta a prognózismunka folytatását. 
Elkészült ennek terve [7.], mely a felszíni ada
tokon vagy kismélységű mesterséges feltáráso
kon alapuló 10 000-es részletességű térképezés 
helyett, a hegység összes jelentősebb perlit-elő- 
fordulásának fúrásos kutatását tűzte ki azzal a 
céllal, hogy a földtani térképezés során felszínen 
ismertté vált, és többé-kevésbé lehatárolt perlit
testek belső szerkezetét, minőségváltozásait, te
lepülését, a többi képződményhez való viszonyát 
tisztázza, és azután a technológiai vizsgálatok 
eredményei, valamint a földtani helyzet alapján 
rangsorolt továbbkutatási javaslatot adjon.

Az első évben, (1978) a pálházai perlitbánya 
közelében lévő nagybózsvai területen 6 db fúrást 
mélyítettünk 452 m összmélységgel, amelyből 
336 m (74%) vastagságban harántoltunk ipari 
jelentőségű perlitet. Az elvégzett technológiai 
vizsgálatokból kitűnt, hogy a hagyományos, 
gyöngyköves szerkezetű szürke perlit mellett, 
mint újtípusú nyersanyag a vörös-szürke per
litbreccsa is igen kiváló tulajdonságokkal ren
delkezik.

A program második évében folytattuk az 
északi perlit-előfordulások, majd a harmadik 
évben (1980) a középső terület kutatását. Ebben 
a periódusban 38 db, tehát a 3 év alatt összesen 
44 d bfúrás mélyült le.

A harántolt képződményekből a minőségi vál
tozásoknak megfelelően átlagolt mintát vettünk, 
a nagyobb összefüggő, azonos minőségű szaka
szokból pedig 3—6 m-ként a szakasz
minden méteréből az illető vizsgálathoz szük-
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1. ábra

W \  / ' \ >  + -

A T0KA1I-HEGYSE& RIOUT ES 

PERUT ELŐFORDULÁSAI

Savanyú vulkáni közelek állaimban

Perlilváll otcilok

A  Tokaji-hegység riolit- és perlit-előfordulásai

séges mennyiség arányos részét mintáztuk meg. 
A szabad szemmel nyersanyagnak minősíthető 
szakaszokból ellenőrző vizsgálatok céljára azo
nos mennyiségű anyagot tettünk el. A technoló
giai vizsgálatok nagy anyagmennyiség-igénye

miatt a használt magcsőátmérő (96 mm 0 )  mel
lett a kapott maganyagot gyakorlatilag teljesen 
felhasználtuk.

A minősítő technológiai vizsgálatokat az 1979. 
március 23-án jóváhagyott és 1979. október 1-én
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2. ábra. A  duzzadás mértéke és az optimális víztartalom összefüggése

hatálybalépett MSZ 18298/— 1— 79. sz. szab
ványnak megfelelően a SZIKKTI végezte. 338, 
db minta vizsgálati eredménye alapján a 44 db 
fúrásban összesen 1694 m vastagságban harán- 
toltunk ipari jelentőségű perlitet, mely a lefúrt 
összfolyóméter (3655,3 m) 42%-a.

A vulkáni üvegtípusok, így a perlit technoló
giai vizsgálata összetett, sokoldalú vizsgálatsor
ból áll. A makroszkópos jellemzést ásvány

kőzettani, mikroszkópos leírás, ezt pedig DTA— 
DTG, röntgen-diffraktom éteres vizsgálat egészíti 
ki. Kémiai összetételét teljes (13 komponensre 
kiterjedő) és részleges szilikátelemzéssel hatá
roztuk meg, de keletkezésének tisztázását nagy
mértékben elősegítik a nyomelemekre vonatkozó 
színképelemzések is. A duzzasztás! folyamatban 
döntő jelentőségű víztartalom kötésmódjának 
vizsgálata különös jelentőségű. A termikus vizs-

optimális
v irto r lo lo o i

iuixasxtót optimális 
hőmérséklete

3. ábra. A duzzadás optimális hőmérséklete és az optimális víztartalom összefüggése
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gálatok mellett ezen a téren az infravörös spekt
roszkópiai adatok is fontosak. A szorosabb érte
lemben vett technológiai vizsgálatokhoz a perlit- 
víz mennyiségének és kötésmódjának, a vízleadás 
hőmérsékleti határainak meghatározása, az őr
lési aprózódási hajlam (haszonanyag-kihozatal, 
porkihozatal, haszonanyag-granulometria, hal
mazsűrűség) vizsgálata, az optimális duzzasztási 
feltételek meghatározása és végül a duzzasztott 
termék (halmazsűrűség, granulometriai összeté
tele, portartalma, meddőtartalma, halmazszilárd
ság) vizsgálata tartozik. [30.] A 2. ábráról jól

látható, hogy a 2—4% közötti víztartalmú perlit 
duzzadási mértéke a legnagyobb, a 3. ábráról 
pedig az tűnik szembe, hogy emellett az optimá
lis víztartalom mellett, a perlitminták túlnyomó 
része 1120°-on duzzad legjobban.

E nagyszámú jellemző közül földtani tekintet
ben lényegében a legfontosabb a duzzasztott 
perlit berázott halmazsűrűsége, duzzadási mér
tékszáma és meddőtartalma. E főbb jellemzők 
alapján három minőségi osztályt különítünk el 
(1. táblázat).

Minőségi osztályok nyersanyagjellemzői 1. táblázat

Minőségi
osztály Berázott halmazsűrűség Duzzadási mértékszám Meddőtartalom %

I. + + +  igen jól duzzadó + + +  igen jó + + + jó
(<  100 kg/m3) (>  15x) «  6%)

II. + +  jól duzzadó + +  jó + +  részben értékesíthető
(100—150 kg/m3) (10—15x) (6-15%)

III. + közepesen duzzadó + közepes minőségű +  nem értékesíthető
(150—200 kg/m3) (5—lOx) (15-20%)

A fenti főbb minőségi jellemzők közötti össze
függést a 4. és 5. ábrán láthatjuk. Ebből kitűnik, 
hogy a duzzadás mértéke és a berázott halmaz
sűrűség között

1
У =  — x

függvény szerint szorosabb összefüggés van, 
mint a duzzadás mértéke és a meddőanyag %  
között.

A három fő jellemző összevonásával kísérletet

tettünk arra, hogy a minőséget az alábbi egyen
let szerint egyetlen számmal, a minőségi muta
tóval jellemezzük:

mm =  — — -1000 
h-m

ahol mm — minőségi mutató 
d — duzzadás mértéke 
h — a duzzasztott termék 

halmazsűrűsége 
m — meddőanyag %

beróeoH
halmaz&urűséj

600 -

550 ■ 

500 -

•

• M0-

350

4. ábra. A duzzadás mértéke és a berázott halmazsürűség közötti össszefüggés

ii
duzzadás mértéke
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5. ábra. A  duzzadás mértéke és a meddőanyag %  közötti összefüggés

A  perlitkutató fúrásokban harántolt perlit nyersanyag főbb minőségi jellemzői 2. táblázat

A fúrás mélysége
m-ben

perlitrész
m-ben

perlitrész
%

Minőségi m. 
átlaga

Vastagságra von. 
minőségi 

mutató átlaga

Vastagságra von.
összegzett 

minőségi mutató

1. N b --3. 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. N b -■3/a. 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. N b -■4. 122,4 67,4 55,1 37,8 171,8 2748,1
4. N b --5. 53,8 29,6 55,0 30,5 120,8 966,2
5. N b --6. 100,1 98,1 98,0 61,3 281,9 5919,9
6. N b --7. 100,0 74,0 74,0 49,4 238,7 4295,9
7. K h --2. 70,0 33,4 47,7 15,1 61,4 491,5
8. K h --3. 76,4 59,9 78,4 107,8 431,9 6479,1
9. K h --4. 44,7 25,4 56,8 103,4 581,7 1163,3

10. K h --5. 60,0 31,7 52,8 37,2 178,3 1070,0
11. K h --9. 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. K h --10. 32,0 13,5 42,2 8,2 59,0 118,0
13. K h --13. 69,0 34,5 50,0 16,5 109,1 654,3
14. K h --14. 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. K h --15. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. N h --1/a. 127,7 69,2 54,2 70,9 327,1 4906,2
17. N h --2. 40,3 4,1 9,9 1,8 7,4 7,4
18. N h --2/a. 74,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. N h --2/b. 100,7 49,6 49,3 100,2 476,3 4763,5
20. N h--3. 200,0 151,6 75,8 79,5 366,8 12104,8
21. N h--4. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. N h--4/a. 57,3 40,2 70,2 34,9 224,4 1346,3
23. N h --5. 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. N h--5/a. 44,0 3,4 7,7 9,9 33,7 33,7
25. T b -■18. 63,1 24,2 38,4 25,1 152,5 610,0
26. T b -■19. 112,0 94,5 84,4 39,6 241,4 3862,9
27. T b -■20. 72,3 34,1 47,2 14,4 104,3 625,9
28. T b --21. 82,0 54,0 65,9 53,0 261,1 2871,5
29. T b -■22. 70,0 56,0 80,0 34,1 181,9 1818,7
30. T b -■23. 81,0 45,7 56,4 29,9 172,7 1381,7
31. T b --24. 88,0 74,7 84,9 52,5 270,4 3786,0
32. T b --25. 119,0 89,1 74,9 23,6 139,9 2098,3
33. Tb—26. 41,4 23,0 55,6 42,7 298,2 1192,8
34. Tb—27. 77,3 23,4 30,3 18,7 169,1 507,4 ?
35. T b -■28. 173,8 63,5 36,5 34,0 253,6 2204,6
36. K h--6. 239,2 138,5 57,9 37,1 301,5 5125,8
37. K h--7. 106,0 61,4 57,9 83,7 554,5 4991,1
38. K h--8. 100,0 45,5 45,5 38,4 463,7 927,4
39. N b--8. 100,0 16,1 16,1 5,1 39,4 78,7
40. Hh--4. 85,0 44,0 51,8 39,2 265,1 1590,6
41. E h -■15. 80,0 11,1 13,9 15,6 80,9 161,8
42. E h --16. 80,0 9,9 12,4 7,2 71,3 71,3
43. E h --17. 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. E h--18. 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6. ábra: A minőségi mutató és a duzzadást mértékszám közötti összefüggés
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7. ábra. A minőségi mutató és a meddőanyag %  közötti összefüggés

A minőségi mutató és telepvastagság szorza
tából képeztük a vastagságra vonatkozó minő
ségi mutatót, melynek egy-egy fúrásra vonat
kozó összege, a vastagságra vonatkozó összegzett 
minőségi mutató, egy-egy fúrásban harántolt 
perlitnyersanyag mennyiségét, minőségét exakt 
módon jellemző szám, mely alapján a földtani 
felépítés, földrajzi adottságok figyelembevételé
vel az Összes megkutatott perlittest megbízha
tóan rangsorolható.

Ez a 6. és 7. ábráról is jól kitűnik, ahol a 
minőségi mutató és duzzadási mértékszám, illet
ve a meddőanyag %  közötti összefüggést látjuk.

A földtani és technológiai adatok jobb össze
hasonlítása érdekében fúrásokként törzslapot 
készítettünk.

A perlitkutató fúrásokban harántolt nyers
anyag főbb minőségi jellemzőit a 2. táblázat 
tartalmazza.

A vastagságra vonatkozó összegzett minőségi 
mutató, amint az az alábbi táblázatból kitűnik, 
0— 12 104 szélső értékek között változik. Ennek 
alapján lemélyített fúrásaink és környezetük a 
továbbkutatás lehetőségeit tekintve a következő 
sorrendbe rakhatók (3, táblázat).
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3. táblázat

Vastagságra vonatkozó összegzett minőségi mutató 
szerinti sorrend. (Zárójelben levő érték a teljes 
harántolt nyersanyag figyelembevételével.)

Nh—3. 12 104,8 (14 958,3)
Kh—3. 6 479,1
Nb—6. 5 919,9
Kh—6. 5 125,8
Kh—7. 4 991,1
Nh— 1/a. 4 906,2
Nh—2/b. 4 763,5
Nb—7. 4 295,9
Tb— 19. 3 862,9
Tb—24. 3 786,0
Tb—21. 2 871,5
Nb—4. 2 748,1
Tb—28. 2 204,6
Tb—25. 2 098,3
Tb—22. 1 818,7
Hh—4. 1 590,6
Tb—23. 1 381,7
Nh—4/a. 1 346,3
Tb— 18. 1 223,8
Tb—26. 1 192,8
Kh—4. 1 163,3 (2 626,4)
Kh—5. 1 070,0
Nb—5. 966,2
Kh—8. 927,4 (1 747,2)
Kh— 13. 654,3
Tb—20. 625,9
Tb—27. 507,4
Kh—2. 491,5
Eh— 15. 161,8
Kh— 10. 118,0
Nb—18. 78,7
Eh— 16. 71,3
Nh—5'a. 33,7
Nh—2. 7,4
Nb—3. 0.0
Nb—3/a. 0,0
Eh— 18. 0.0
Kh—9. —
Kh—14. —
Kh— 15. —
Nh—2/a. —
Nh—4. —
Nh—5. —
Eh— 17. —

Ebben a táblázatban a völgytalp feletti nyers
anyagra vonatkozó érték mellett a fúrásban ha- 
rántolt teljes nyersanyagra vonatkozó értéket is 
megadtuk.

A fenti technológiai vizsgálatok eredményei, 
másrészt a földtani-teleptani ismeretesség alap
ján, az egyes fúrások 50 m sugarú területére C2, 
100— 150 m sugarú területre Di, ezek-extrapolá
ciójával D2 kategóriájú földtani készletet becsül
tünk (4. táblázat).

4. táblázat
Összes becsült földtani készlet területegységenként

Készlet (millió t)
Terület --------------------------------------

C2 D| D,

Nagybózsva 4, 5, 6, 7, 8 4,2 35,8 20
Kishuta 2, 3, 4, 5 2,4 54,9 30
Kishuta 6. 1,8 5,5 5
Kishuta 7, 8 1,5 4,6 5
KishutS—10. 0,06 0,1 0,3
Kishuta—13. 0,5 1,6 2
Nagyhuta l /а, 2/b, 3. 4,7 14,3 10
Nagyhuta 4/a. 0,5 1,7 1
Telkibánya 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25 
Telkibánya—26.

8,0 47,8 50
0,3 2,9 5

Telkibánya—27. 0,3 2,8 3
Telki bánya—28. 1,9 15,4 10
Háromhuta—4. 0,6 5,1 5

A telkibányai terület a nyersanyag nagy ho
rizontális, vertikális kiterjedését, homogenitását, 
jó minőségét figyelembe véve a legnagyobb re
ménybeli készlettel rendelkezik. Bár a nagy- 
bózsvai terület a becsült földtani készletek 
nagyságrendjét tekintve a második helyen áll, a 
pálházai perlitbányához való közelsége miatt 
továbbkutatása első helyen indokolt. A kishuta 
—nagyhutai terület jelentősége az előzőhöz ha
sonló. Részben az itteni előfordulások elszórt- 
sága, a perlittestek heterogénebb felépítése 
miatt, részben a pálházai perlitbányához való 
közelsége miatt a terület továbbkutatása szintén 
indokolt. Ennek feladata az előkutatási fázisban 
megismert perlit-előfordulások földtani felépíté
sének, telepviszonyainak, minőségi változásai
nak részletesebb feltárása, ennek alapján pedig 
a becsült nyersanyagkészletek pontosabb meg
határozása lesz.
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