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Az előfordulás kőzettani felépítése

A szegilongi kaolinelőfordulás feküje kőporos szövetű horzsakő vés 
riolittufa. Fehér, világos, zöldesszürke színű változatai makroszkóposán 
perlit- vagy obszidián-lapillisek, kézzel szétmorzsolhatók, súroló tapintá
súak. Léces-lemezes horzsakő, kevés kvarc, néha biotit is felismerhető 
benne. Mikroszkóp alatt teljes egészében kőzetüveg, számba nem vehető 
kevés kvarcszemmel keverve.

A felszínen kb. 220—240 m tszf. magasságig található uralkodóan 
rétegzetlen összlete Szegilong—Bodrogkisíalud környéke bázisát képezi 
(I. melléklet).

A tufaösszleten belül szemcseosztályozottság és függőleges tagoltság 
nem észlelhető, legfeljebb annyi, hogy a perlit — obszidián-lapilli a felsőbb 
szintekben gyakoribb és nagyobb szemű, mélyebben alig vagy csak kisebb 
szemcsékben található. A kőportufa földtani helyzete és kora nem tisztázott.

A fekü kőportufa fokozatos kaolinosodással megy át a hasznosítható 
szegilongi kaolinba. Az átmenet fokozatos, éles határ szabad szemmel 
nem látható. Csak a kőpor kézzel, csákánnyal észlelhető súroló hatásának 
fokozatos csökkenése, majd teljes kimaradása jelzi, hogy a kaolintestben 
vagyunk.

A kaolin színe bányanedvesen kissé zöldes árnyalatú szürkésfehér 
és világos krémszínű. Napon a kaolin kifehéredik, ellentétben a száraz 
kőpor mindig szürkés-zöldes színével. Egy-két helyen 2—5 cm vastagságú, 
kávébarna agyaggal kitöltött csíkok, repedések szövik át a tömzsöt, de 
mindenkor kiválogathatóan. Néhol a rejtett vállapok felülete is rozsdás 
bevonatú, 1—2 mm vastagságban.

A kaolin pórusnélküli, összeálló, lazán tömött szövetű. Törése földes, 
egyenetlen, darabos, gyakran kagylósán törik. A kaolintest rétegzetlen, 
összefüggő, egynemű tömeg, függőleges vagy vízszintes tagoltság nélkül. 
Alakja tömzsszerű, szabálytalan lehatárolással, különösen a mélység felé,
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ahol hullámos felületű teknőszerű mélyedéseket tölt ki. ÉÉNy—DDK 
irányban megnyúlt.

A kaolintömzs szélessége felülről lefelé 25 m-ről 70 m-re, mélysége 
É-ról D-i irányban 68 m-ről 109 m-re növekszik. A kaolintömzs földtani

kora éppoly bizony
talan, mint a kiindulási 
kőzetét képező kőporos 
riolittufáé. A kaolino- 
sodás idejét a szarmata 
felsőbb szintjébe helyez
zük.

A kaolinos összle- 
te t pleisztocén lejtőtör
melékes nyirok és 
szürke, vörös agyag fedi.

1. ábra. Szegi kaolinok DTA görbéi. — 1— 2. Szegi III.
szint (kb. 32 m), 3— 5. Szegi V. szint (kb. 45 m). 

Fig. 1. Courbes DTA des kaolins de Szegi.
1 á 2. Horizon No II I  de Szegi (32 m environ),

3 ä ő. Horizon No V de Szegi (45 m environ)
Рис. 7. Кривые дифференциально-термического анализа 
каолинов района с. Сеги. — 7—2. Горизонт № III с. 
Сеги (ок. 32 м), 3—5. Горизонт № V с. Сеги (ок. 45 м).

0,02—0,05: 20,1%; 0,05—0,1: 14,6%; 0 ,1 -0 ,2 : 
0,5 mm-nél nagyobb: 1,4%; összesen: 98,7%.

Az agyagásványokat F ö l d v á r i  A.-né és 
ciális termikus elemzéssel 5 db kézimintában 
a Szegi II. sz. fúrás 3 db mintájában 
meg. Legújabban Vágó E. az V. szint D



átlag kaolinmintát röntgenfelvétellel fireclay-típusú kaolinnak minő
sítette.

A termésből vett kaolin-átlagminták vegyelemzése E mszt M. szerint:

Nem érdektelen párhuzamot vonni a kaolin oxidos formulájából 
kiszámított ideális értékekkel, melyeket legjobban a zettlitzi kaolin 
összetétele elégít ki. A120 3 • 2S i02 • 2 H 20  képlet szerint 46,64% Si02, 
39,45% A120 3 és 13,91% izz. veszteségből áll a kaolin. A szegilongi kaolin 
összetétele — fentiek szerint — alig tér el az „ideális" kaolintól. Ez magya
rázza különleges helyét a hazai kaolinok között, sajnos magas vasoxid- 
tartalma nem teszi alkalmassá finomkerámiai célokra. Ezzel szemben a 
34 Sk fölötti tűzállósága egyedülálló hazánkban, és kivételes helyet 
biztosít a világ kifogyóban levő tűzállóanyagai között.

Az előfordulás keletkezésének földtani viszonyai
A kaolinelőfordulás keletkezése a Pokloshegy különleges típusú 

andezitjének riolittufákon át való feltörésével vagy lakkolitszerű benyomu
lásával és környezetére ÉÉNy—DDK irányú törésvonal mentén kifejtett 
átalakító hatásával magyarázható. Megjelenése e szerkezeti vonalhoz 
kötött, amit — részletesebb vizsgálatok során — a tőle ÉÉNy-ra levő 
erdőbényei Halásztető—Várhegy—Barnamáj—Mulatóhegy vonulatban is 
többé-kevésbé hasonló vörösbarna színű kőzetek vonulata is igazolhat, 
különösen a „kőporos" szövetű, kaolinos kötésű, horzsaköves riolittufákkal 
való kapcsolatban.
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Erre utal, hogy a kaolintömzs fokozatos szélesedése és egyre növekvő 
mélységi kiterjedése az előfordulás déli (IV. tömb) területére, tehát a 
Pokloshegy irányába esik. A feküképző „kőpor" kaolinosodása K-ről 
Ny felé, tehát a Pokloshegy irányában növekszik és a legerősebb abban a 
szerkezeti vonalban, mely az előforduláson és a Pokloshegyen át halad.

A kaolinosodás kis vagy közepes hőmérsékleten folyt le, mert a 
fireclay-típusú kaolin átmenet a halloysit sor felé. A halloysit-előfordulások 
pedig (pl. Algir: Djeber Debar; Mecklenburg környéke stb.) általában 
közönséges hőmérsékleten, epigén körülmények között keletkeznek. 
Vízben dús közegben keletkezése mellett szól feltűnő — de szerkezetével 
megmagyarázható — nagy (kb. 32%) H20-tartalma.
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L’OCCURRENCE DE KAOLIN DE SZEGILONG
P ar J. F rits

Le mur et la roche mere de Foccurreríce de kaolin de Szegilong (3, 4), 
utilisé ä la fabrication de chamotte et au traitement de papier, c’est le tuf 
rhyolitique á ponce, á texture sablonneuse, dönt Tágé n'est pas tout á fait 
clair á Fintérieur du Sarmatien. La formation de cette occurrence peut 
étre explicjuée par Fintrusion laccolitique ou Féruption de Fandésite jeune 
(de la fin du Sarmatien) de type spécial du mont Pokloshegy á travers de ce 
complexe tufeux et par son effet d’altération (formation de sablon et de 
kaolin) observable dans la roche encaissante le long d4me ligne de fracture 
de NNW—SSE. L'andésite se présente en un massif, s’élargissant vers la 
profondeur le long de cette ligne structurale. Son minéral argileux, déter- 
miné comme ,,kaolin de type fireclay" par Fexamen aux rayons X est le 
produit d’un processus topochimique des feldspaths, dil aux eaux thermales 
post-volcaniques de température basse ou moyenne. Sa teneur extra
ordinaire en HoO (avec Feau de mine 32% environ), explicable par son 
lattis voisin des halloysites, indique que ce minéral était formé dans un 
milieu abondant en eau. Dans cette relation génétique, on peut comprendre 
la contraction considérable — observée au cours de son utilisation par 
Findustrie de chamotte — du kaolin de Szegilong (dönt la résistance au 
feu est 34 SC), ce qui nécessite de le cuire préalablement.


