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A retegszeru halimbai bauxittelep sajátos jelentőségű a dunantuli-kozephegysegi 
bauxittelepek kozott, mivel itt egy telepen belül fordul elő szenon es eocen bauxit 
egymásra telepulese

> A szenon bauxit sajátos, disztalis uledekkepzodesi ciklust képvisel A bauxit 
uledeket valtozo vizhozamu folyo szállította a képződés helyétől távol eső karsztos > 
felhalmozodasi környezetbe, a halimbai medencebe, ahol a bauxit részben folyóvízi 
(hordalékkúp, mederzatony es arten faciesek), részben tavi (medence facies) es mocsá
ri lerakodási környezeteknek megfelelő facieseket létrehozva rakodott le Ebben a ' 
szakaszban keletkezett a Hahmbai Bauxit Formáció A Halimbai Bauxit Formáció 
felhalmozodasanak vegeztevel a bauxitot szárazföldi, majd tengeri képződmények 
fedtek le, melyek a terület későbbi kiemelkedése következtében lepusztultak Ugyan
csak lepusztult a Hahmbai Bauxit egy részé is Az eocen bauxitfelhalmozodast meg
előző viszonylag nyugodt periódusban a letarolt szenon bauxit felszínen mocsarak*' 
alakultak ki, melyek agyagos uledeke volt azonosítható a H 933 sz fúrásban 
A szurkeszold agyag pollenjei az eocen bauxit felhalmozodasanak kezdeti időpontját, 
mint a dunantuli-kozephegysegi legidősebb eocent rögzítik A Hahmbai Bauxit For
máció es a hahmbai eocen bauxit htologiai, ásványtani, geokémiai es szöveti jellegeik
ben olyannyira különböznek, hogy elkülönítésük azokon a területeken sem ketseges, 
ahol koztuk az eocen polleneket tartalmazó agyag nem orzodott meg

Bevezetés

A hahmbai retegszerű bauxittelep szedimentologiai, htologiai, ősföldrajzi törvény
szerűségeinek ismerete tudományos és gyakorlati szempontból egyaránt fontos E tele
pen belül egymás mellett találhatunk kréta es eocén rétegekkel fedett bauxitot, így 
vizsgálatukkal választ kaphatunk arra, hogy milyen folyamatok játszódtak le a kréta 
bauxitfelhalmozodás, valamint a kréta és az eocén közti denudáció és az eocén bauxitfel- 
halmozódas idején

A munkg alapjait 125 bauxitot harantolt fúrás bauxitjából készült több mint 1000 
vékonycsiszolat szöveti vizsgálata szolgáltatta, és ot fúrás esetében komplex, alapszel
vény jellegű vizsgálatok is folytak A jelen dolgozatban két fúrás, a H 933 és a H 350 
számú fúrás példáján mutatjuk be a szenon és az eocen bauxit együttes előfordulását es 
jellemzőiket a hahmbai retegszerű bauxittelepben

Magyarország bauxittelepei több rétegtani szintben találhatok (Vadasz E 1 9 4 6 , 
Barnabás K 1 9 6 1 , Bárdossy G y 1 9 6 9 , D udich E -  Komlóssy G y 1 9 6 9 , M indszenty



A 1 9 8 4 , Szantner F - M indszenty A -  Knauer J 1986) A különböző bauxittelepek 
rétegtani helyzetét számos kutató a bauxitban talált ősmaradványok segitsegevel igyeke
zett megállapítani Bárdossy G y (1957), Deák M (1957, 1960), D eák M és Pálfalvy 
I (1958), Rákosi L (1977) vizsgálataik során megállapítottak, hogy a bauxitban talált 
ősmaradványok -  leggyakrabban pollenek — általában „nem a bauxit anyagával 
együtt” ülepedtek le, hanem a fedőből való bemosódás, vagy a bauxit áthalmozása során 
kerülhettek a bauxit osszletbe Mindössze Báldiné Beke M (1974) azonosított a csab- 
rendeki Tuskésmajor II számú lencse bauxitjából olyan felső-albai es eocén korú tengeri 
faunát, mely biztosan nem utólag került a bauxitba A H 933 sz fúrás bauxit szelvényét 
kettéosztó 0,5 m vastag szürke agyagréteg olyan sporomorpha egyutest tartalmaz, mely 
kétségét kizáróan jelzi az eocén bauxitfelhalmozodas kezdetét

A bauxit leírására alkalmazott nevezéktan

A bauxit kőzettípusok leírására Folk (1959) es Dunham (1962) által a karbonátos 
kőzetekre kidolgozott rendszeret alkalmaztuk némi módosítással A hasznait nómenkla
túrát az 1 táblázat tartalmazza Az 1 táblázatban bemutatott nevezéktan szolgált alapul 
a hahmbai bauxit szövetének leírásához Az alapanyag különböző sajátságai, valamint 
a szemcsék mennyiségi aranyai szerint varialva a neveket, jól jellemezhetők a különböző 
típusú bauxitok, az ooidos intraklaszt, az ooidos —mtraklasztos bauxit

1 tablazat — Table I

A bauxit leírására alkalmazott nevezéktan 

The nomenclature applied to the description of bauxite

A szemesek
Nem tartalmaz 

szemeseketsűrűn ritkán 
érintkeznek

nem
érintkeznek

mtraklasztos mtraklasztos mtraklasztos
Intraklaszt > 25 % suruszemcses ritkaszemcses bauxit bauxit

bauxit bauxit iszapkozet

ooidos ooidos ooidos
Ooid>25 % suruszemcses ntkaszemcses bauxit iszap-

bauxit bauxit iszapkozet

extraklasztos extraklasztos extraklasztos
Extraklaszt > 25 % suruszemcses ntkaszemcses bauxit kőzet

bauxit bauxit iszapkozet

Az alapanyag

anyaga szerint szövete szerint utólagos hatások nyomai

agyagos pelitomorf vastalanodott
karbonátos mikroszemcses (granulomorf) újra vasasodott
bauxitos mozaikos stb reszilifikalódott stb



Kréta és eocén bauxit a H 933. sz fúrásban

A H  933 sz fúrás a halimbai, bauxittelep északkeleti részén helyezkedik el (1 ábra)
A fúrás 40 m vastag bauxitot harantolt, amely az egyik legvastagabb osszlet az egész 
telepen belül A bauxit litológiai es szedimentológiai jellemzői (2 ábra), valamint a 
kémiai összetevők mélység szerinti eloszlása alapján határozottan két részre oszlik Az 
alsó 278,3 — 297,8 m közti szakasz bauxitja törmelékes szövetű, alul fölfelé durvuló 
szemcseosszetételú A legalsó, kb 4 m-es szakasz enyhén rétegzett, vízszintesen laminált, 
ooidos bauxit iszapkózet (mudstone) E szöveti típus a tavi ülepedést környezetben 
medence fáciesnek felel meg Ez után a szakasz után kissé durvább szemű bauxit üledék 
következik, mely retegzetlen, ooidos — mtraklasztos ntkaszemcses bauxit szövetű, jellegei 
alapján a folyóvízi ártéri fáciesnek felel meg Ugyancsak folyóvízi fáciesekkel azonosítha
tok az ezután következő szakaszok, ahol a szemcsék ívelt, zsinóros mikrorétegeket 
alkotnak, egy-egy helyen keresztrétegek, illetve a durvaszemcsés, osztályozatlan, főként 
intraklasztokból allo suruszemcsés bauxit is felismerhető Az előbbi a folyóvízi uledékle- 
rakodasi rendszerben a mederzátony, az utóbbi a hordalékkúp fáciesnek feleltethető 
meg

277,8-278,3 m kozott pintes zöld agyag található, mely élesen elkülönül mind az 
alatta, mind a fölötte települő bauxit osszlettől A fölötte elhelyezkedő, 19,3 m vastag 
üde, oxidatív vörös színű bauxit osszlet kizárja annak a gondolatnak a lehetőségét, hogy 
ez az agyag a fedőből való bemosódás lenne Rákosi L vizsgálatai alapján az említett,., 
agyagréteg az alábbi sporomorphákat tartalmazza Granulatisporites fsp , Arectpites 
granulatus (K ds ) Rákosi, Arectpitespseudotranquillus N ichols, Ames, Traverse, Stria- 
topollis communts (Gruas -  Cavagnetto) Rákosi, Psűatricolporites glóbus (Deák) Kds , 
Retitricolporites thiergarti K ds , Ilexpollemtes microiltacus (Th et Pf ) Ke et Shi, Tetra- 
colporopollemtes sapotoides Pf et Th , Plicapollis pseudoexcelsus (W K r ) W Kr , 
Triporopollenites urkutensis K ds , Tripopollenites undulatus Kds , Subtriporopollenites 
urkutensis K ds , Minorpollts galltcus Kds , Platycaryapollemtes levts (R Pót ) W Kr 
et Vanhoorn, Plicatopollis plicatus (R Pót ) W Kr

Rákosi L értékelése szerint a vizsgált agyagréteg a Dunántúli-középhegység eocén 
biozónái közül a Plicapollis pseudoexcelsus — Triporopollenites urkutensis együttes zóná
ba tartozik, amely az eddig ismert hazai legidősebb eocén sporomorpha maradvány- 
együttese

A bauxit osszlet felső, 19,3 m vastag részének Etológiái jellegei eltérnek az alsóétól 
Szemcseméretenek változásában törvényszerűség nem ismerhető fel Intraklasztos sűrű 
es/vagy ntkaszemcsés bauxit szövetű Az intraklasztok mérete 2 cm is lehet, s némelyik 
szövetében felismerhetők az alsó bauxit egyes szedimentológiai sajátságai (pl laminált, 
rétegzett szövet) A szelvényben tapasztalt bauxit kétosztatú Az alsó szakasz, mely a 
folyóvízi es tavi ulepedési környezettel analóg fácieseket alkotva ülepedett le, a szenon 
bauxit, melyet Hahmbai Bauxit Formáció néven ismerünk A felső szakasz, amely 
felhalmozódásának kezdetét az alatta elhelyezkedő agyagban megőrzött pollenek jelzik, 
eocén bauxit, nem tartozik a Hahmbai Bauxit Formációba

A H 933 sz fúrás szenon és eocen bauxitja geokémiai jellegeiben is különbözik 
A leghatározottabb különbség a S i02 és az A120 3 tartalomban van A szenon bauxit több 
szilíciumot és kevesebb alumíniumot tartalmaz az eocén bauxitnál és kisebb a titán 
mennyisége is (2  ábra)



1 a b ra  A Halimbai Bauxit Formáció fedőkepzodmenyei
/ A Halimbai Bauxit Formáció elterjedési határvonala 2  a kréta fedőkepződmenyek elterjedese, 3  az eocen fedokepződmenyek

elterjedese, 4  horizontális elmozdulás

F ig  1 Cover formation of the Halmiba Bauxite Formation
I Borderline of the Halimba Bauxite Formation, 2  borderline of the Cretaceous cover 3  borderline of the Eocene cover, 4

horizontal displacement
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13 sz fúrás htologiai szelvénye es a kémiai összetevők mélység szerinti eloszlása
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F ig  2  Borehole H 933 Lithological log and distribution of the chemical components
1 Intraclastic-ooidic bauxite-wackestone, 2  ooidic bauxite-packstone, 3  ooidic, bauxite wackestone with arched rrucrolayers, 
4  ooidic horizontally stratified bauxite mudstone, 5 pyntic green clay, 6  Dachstein Limestone Formation, 7 overlying Eocene layers, 
8  channel load facies, 9  channel bar facies, 10  floodplain facies, 11 basin, 12  Al20 3, 13 Si02, 14 Fe20 3, 15 L O I 16 T i02, 17

Eocene bauxite

Kréta és eocén bauxit a H. 350. sz. fúrásban

A fúrás a halimbai bauxittelep délkeleti, eocén fedős teleprészén helyezkedik el (1 
ábra) A fúrás 26,8 m bauxitot harántolt, vizsgálatának eredményeit a 3 ábrán mutatjuk 
be

A bauxit litologiai szempontból két fő részre oszlik Az alsó, 196,7— 181,4 m közötti 
szakasz jól azonosítható a H 933 sz fúrás példáján bemutatott kréta bauxit litológiai, 
szedimentológiai jellegeivel A zömmel ooidokból és intraklasztokbol álló szemcseállo
mány mérete alulról fölfelé durvul A legalsó szakaszon artéri fáciesu bauxitot találunk, 
melyben a finom homok méretű bauxit szemesek közepesen osztályozottak, retegzés 
nélküliek, egy-két helyen azonban gradált rétegzés is előfordul Több szintben szingeneti- 
kus száradási repedéseket tükröző mozaikos szerkezetű, itt az alapanyag helyenként 
vastalanodott

A fölötte következő szakaszon a szemcsék ívelt mikrorétegben, zsinórokat formálva 
helyezkednek el A szemcseméretre két mérettartomány jellemző a kisebb szemcsék 1 — 2 
mm, a nagyobbak 4 — 6  mm átmerojuek Szedimentológiai jellegei alapján ez az osszlet 
a mederzátony faciest képviseli Folyamatos átmenettel következik az alsó, a kréta bauxit 
zárótagja, az igen durva szemcseméretű, osztályozatlan intraklasztos — ooidos sűrűszem
csés bauxit A szemcsék maximális mérete 8 mm Vastagsága jelenleg 3 m körüli, eredeti 
vastagságának nagy része valószínűleg a kréta és az eocén közti denudáció során lepusz
tult

A fúrás bauxitjának felső, 169,9- 181,4 m-es szakasza htológiai szempontból eltérő 
tulajdonságokat mutat, szedimentológiai sajátságai is különböznek az alsó, kréta bauxit- 
tól Ooidos — intraklasztos ritka vagy sűrűszemcsés a bauxit A halimbai akréciós szerke
zetű ooidoktól eltérő, szeggregációs szerkezetű „iharkúti típusúhoz” hasonló ooidokat 
is tartalmaz

Az osszlet kémiai és ásványos összetétele is tükrözi a htológiai jellegek alapjan 
megállapított kétosztatúsagot (3 ábra) Az alsó, tipikusan „hahmbai típusú” kréta 
bauxitosszletre jellemző a 20% körüli kaolinit, 40 — 60% körüli bohmit es 10-20%  
hematit tartalom Igen kevés, gyakorlatilag nem jellemző a járulékos ásványok előfordu
lása

►

3  á b ra  A H 350 sz fúrás bauxitosszletének htológiai, szedimentológiai és geokémiai jellegei
/  Litológia, I I  a szemcsék és a mátnx aránya, I I I  szín-, dia- és epigenetikus bélyegek, I V  modulus (A120 3/S i0 2), V  facies, 

V I  a fő elemek eloszlása, V I I  a fő ásványos összetevők eloszlása Az I — V  jelkulcsát lásd a 2 ábránál

F ig  3  Borehole H 350 Lithological, sedimentological and geochemical composition of the bauxite
sequence

/  Lithology, I I  rate of grains to matrix, I I I  syn-, dia- and epigenetic features, I V  module A120 3/Si0 2, V  facies, V I  distribution 
of the main elements, V I I  distribution of the minerals Legend I -  V  see on figure 2
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A felső, eocén bauxitban jóval kisebb a szilícium mennyisége, ezáltal a minősege is 
jobb Fő különbség, hogy a bohmit mellett megjelenik a gibbsit is A felső szakaszon 
gyakoriak a járulékos ásványok, melyek utólagosan szennyeztek a bauxitot (gipsz és más 
szulfát ásványok)

A H 350 sz fúrás anyagából mikromineralógiai preparátumok készültek, külön 
az eocén és külön a kréta bauxitból Az eocén bauxitból az alábbi mikroásvanyok, illetve 
mikro-extraklasztok kerültek elő kvarc, albit, biotit, kvarc + antimomt, kvarc+ gale- 
mt + kálifoldpát, kvarc + amfibol, albit + amfibol, kvarc+ albit+kálifoldpát, plagio
klász + gránát?, kvarc + cirkon, kvarc + magnetit, kvarc + titanomagnetit A kréta bau
xitban más fúrások eredményeit is felhasználva az alábbi mikro-extraklasztokat határoz
tuk meg kvarc, kvarc + kálifoldpát, kálifoldpát + albit, klont + muszkovit, albit, 
kvarc + plagioklász, kvarc + biotit + plagioklasz, kvarc + amfibol, kvarc + amfibol + bio- 
tit, kvarc + muszkovit + klont (az elemzeseket az MTA Geokémiai Kutató Laboratóriu
mának Jeol JXA — 5 típusu elektron-mikroszondajan Polgári Marta vegezte)

A meghatározott ásvány- és kőzettörmelék szemcsék közül az albit, a klont + musz- 
kovit zöldpala fáciesű metamorf kőzetegyuttesre utal Az amfibol és az amfibolos kőzet
törmelék szemcsék a ladin tufákból származhattak, míg az érces szemcsék elsősorban az 
alacsony metamorf fokú palakopenyben fordulhattak elő Határozottan granitoid le
pusztulási területet valószínűsítenek a kvarc + plagioklász, a piroxén tartalmú kőzettor- 
melékszemcsék és a plagioklász + kálifoldpát szemcsék A mikroextraklasztok kozott 
homokkő szövetű kőzettörmelék szemesek is előfordultak

Elmondható, hogy a Halimbai Bauxit Formáció lehordasi területe igen változatos 
összetételű kőzetekből épült fel A savanyú grámtos kőzetek mellett lehordási anyagot 
szolgáltattak alacsony metamorf fokú, zöldpala fáciesű kőzetek, az üledékes kőzetek 
közül a környező karbonátos sorozatok, bennük a ladin tufák anyagával, valamint 
homokos, homokkoves üledékek is A kréta es az eocen bauxit kozott nincs lenyeges 
különbség a lehordási kőzetek minőségében Mindkét szintben előfordulnak ugyanazok 
a jellemző ásvány-, illetve kozetszemcsek

Összefoglalás

A hahmbai bauxittelepen belül két fő uledékciklus különíthető el Az első, az 
idősebb, a kréta bauxit, mely a felső-kréta fedő üledékek alatt a telep nyugati részén 
eredeti helyzetben is megtalálható A második az eocen bauxit, mely felhalmozódásának 
kezdetét, mint a Dunántúli-középhegységi legidősebb eocent, sporomorphák jelzik 

A felső-kréta bauxitfelhalmozódási ciklusban töltődött fel bauxittal az alluviális 
karsztsíkság jellegű hahmbai medence A bauxit uledéket időszakos folyó szállította a 
medencébe, s a feltoltődés során folyóvízi, tavi, mocsári környezethez hasonló mikrokor- 
nyezetben ülepedett le, allochton telepet formálva Ez a Hahmbai Bauxit Formáció 
A teljes feltoltődés után a bauxitot a felső-kréta törmelékes üledékek (a Csehbányái és 
az Ajkai Formáció üledékei) fedték le, melyek a kréta és az eocén közti denudáció idejen 
részben lepusztultak A telep délkeleti részén, maga a bauxit is különböző mértekben 
áldozatul esett a lepusztulásnak A hahmbai eocén bauxit főként a Hahmbai Bauxit 
Formáció áthalmozott törmelékéből és kisebb mértékben az eocénig képződött, dl az 
ezidőre feltáródott és lepusztult új bauxit anyag hozzákeveredéséből áll Az eocén bauxit 
szedimentológiai jellegei — tömeges, rétegzetlen megjelenés — arra utalnak, hogy vi
szonylag közeli lehordási területről, zagyszerű áramokban töltötte fel a bauxit völgyeket 

A mikromineralógiai eredmények alapján az a következtetés vonható le, hogy ezen 
a területen, az eocén bauxit felhalmozódása idejéig nem történt lényeges változás a háttér



anyagszolgáltató terület feltártsága tekintetében Mind a kréta, mind az eocén bauxit 
képződése és lerakódása idején hasonló minőségű kőzetegyuttesek szolgáltatták a bauxit 
anyagát a Halimbai-medence környezetében
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The stratiform bauxite deposit at Halimba Basin (Fig 1 ) is of special importance 
among the bauxite occurrences of the since Senonian and Eocene bauxite has been 
deposited on Senonian one

The Senonian bauxite represents a special, distal sedimentation cycle The bauxite 
sediment was transported by a stream of intermittent discharge from a distant source 
area to this karstic accumulation area and the bauxite was deposited in facies characteris
tic of fluviatile, lacustrine and palestrme sedimentation Among the fluviatile facies 
channel load, channel bar and flood-plain ones are found The lacustrine sediments, the 
so called basin facies are represented by fine-grained laminated layers, the palustrme 
facies reflects interruptions in bauxite supply This is the sedimentary system that makes 
up the Halimba Bauxite Formation

The Halimba Bauxite Formation deposited, the bauxite was covered by continental 
and later marine sediments, which were eroded between the Cretaceous and Eocene when 
the area emerged The erosion affected also part of the Halimba Bauxite Formation

In a relatively calm period, preceding the Eocene bauxite accumulation, swamps 
were formed on the surface of the eroded Senonian bauxite Their clayey sediments could 
be identified in borehole H 933 The pollens found in this greyish-green clay indicate 
the oldest Eocene sediment in the Transdanubian Central Range and the onset of Eocene 
bauxite accumulation

The bauxite of the Halimba Bauxite Formation and that of the Eocene are so 
distinct as to their lithology, mineralogy, geochemistry and texture that they may be 
distinguished even in those areas where no pollen-containing clay separates them


