
A VÉGARDÓI BENTONIT- ÉS К AOLINELŐFORDULÁS
(„Ö sszefoglaló fö ld tan i je len tés” k ivonata)

( I I .  sz. melléklettel)
í r ta :  F rits  J ózsef

Sárospataktól ÉK-re, Végardó község határában, a Bodrog jobb 
partján a felszíni nyomok és földtani meggondolások alapján megindított 
fúrási kutatás (II. sz. melléklet) a szarmata riolittufa-összletben kaolin-, 
ill. bentonittelepeket tá rt fel. Az összlet korát a Végardó 4. és 6. sz. fúrások
ban harántolt bentonitos tufit alábbi ősmaradványai, Schréter Z. meg
határozása szerint, a szarmata emeletben rögzítik: Limnocardium obsoletum 
E ichw., L. suessi Barbat, L. cfr. proíradum E ichw. töredék lenyomata, 
Ábra reflexei E ichw., A. sp., Macira cfr. fragilis Lask. héjtöredék, Ccil- 
liostoma cfr. celinae Andrz., Mohrensternici cingulata E ichw., M . inflata 
Andrz., M. sp., levéllenyomatok.

1. A kaolin- és bentonitelőfordulás földtani alkata
Az előfordulás alulról felfelé haladó sorrendben az alábbi telepcsopor

tokból áll: a) kvarcos kaolintelep kovásodott, kaolinosodott tufában,
b) alsó, c) középső, d) felső bentonittelep (II. sz. melléklet).

a) A kvarcos kaolintelep fokozatos átmenetekkel csatlakozik a fekü 
egyenetlen felületű összletének kaolinosodott és kovásodott riolittufájához 
aszerint, hogy hol milyen mérvű átalakító hatás érte a kiindulási kőzetet. 
Főként kaolincsoportbeli kaolinit—dickit—nakrit agyagásványokból áll, 
melyeknek változó arányú keveréke szabad kvarcot és kevés hintett 
piritet is tartalmaz. A kaolin és kovásodottabb változatai nem különít
hetők szét, átmeneteket vagy fészkeket alkotnak egymásban. Átlagos 
vastagsága 10 m.

b) Az alsó bentonittelep megkülönböztetésére a 4. és 6. sz. fúrásban 
közös fedőnek észlelt szarmata kövületes tufitréteg nyújtott földtani 
alapot, bár vastagsága igen változó. Zöldesfehér, sötétszürke és finom-, 
durva- és tömöttszövetű rétegek váltakozásából áll. Anyakőzete horzsa
kő vés riolittuía, melynek kora — a tufitréteg alapján — a szarmata és 
törtön határára helyezhető.

c) Középső bentonittelep. Feküje bontott riolittuía, és általában ugyan
csak bontott riolittuíából vagy riolitból áll a fedője is. Átlagvastagsága 
17 m. Meddő közbetelepülés nélküli bentonit, csak minőségi és szöveti
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ingadozás figyelhető meg benne az eredeti kőzet anyagától függően. 
Települése ezek szerint nem egynemű és egy telepbe való foglalását csak 
azonos szintben való megjelenése indokolja. Színe világoszöld—lilás- 
sárga—haragoszöld—kékeszöld, kásás—tömött, réteges, finom- és durva- 
szemcsés szövetű, sokszor dihexaéderes szabad kvarccal és piritimpregná- 
cióval. A pirit mennyisége alárendelt, legfeljebb egy-egy repedési—csúszási 
lap mentén dúsul fel.

d) Felső bentonittelep. Feküjét a főtelep felett elhelyezkedő és a 
fúrások szerint hol bentonitos, hol kaolinos változatban bontott riolittufa 
képezi. Kiindulási kőzete riolit és riolittufa, átlagvastagsága 3,30 m. 
Színe zöldes—lilássárga, szövete morzsalékos, kásás, ritkán tömött. 
A szabad kvarc legtöbbször megfigyelhető benne nyomokban elhintett 
pirittel, mely általában már oxidálódott.

2. Ásványtani felépítés
A kvarcos kaolinösszlet kékes árnyalatú, hófehér és szürkésfehér 

színű. Anyagában a kaolincsoportbeli ásványok az I. sz. fúrás mag
mintáiban — F öldvári A.-né és K oblencz V. differenciális termikus 
vizsgálatai szerint — átlagosan 43,7%. Tűzállósága Soha I. vizsgálata 
szerint átlagosan 31,8 Sk.

Abentonittelepek montmorillonit-tartalma közvetlen (DTA, Buzágh— 
Szepesi eljárás) és közvetett (viszkozitás, tixotrópia) úton végzett vizsgála
tok szerint a főtelepnél átlagosan 74,5%. Az alsó és felső bentonittelepek 
csak 10x-es (1000%-os) vízfelvétel mellett adnak tixotrópiát, ami kb. 
30—40% montmorillonit-tartalomnak felelhet meg. Az előfordulás ben- 
tonitrétegeiről készült hőgörbék szerint a bentonittelepek sok helyen 
kaolinitet is tartalmaznak. Piriten és kvarcon kívül makroszkóposán 
muszkovit-biotitcsillámok, baritkristályok, limonitos-vasas konkréciók, 
okkeres, kloritos szennyeződés is található bennük a kiindulási kőzet 
elbontottsága függvényében.

3. Vegyi összetétel
A 3. sz. fúrás 59,03—76,43 m közötti kaolin- és kovásodott, kaolinoso- 

dott tufaösszletéből 11,75 m-t képviselő 6 db minta kémiai elemzéseinek 
átlagértékei a legfontosabb alkotókra kiszámítva 58,50—63,26% Si02, 
25,05—27,14% Alo03, 0,72—1,21% Fe20 3, 9,94—11,0% izz. veszt, össze
tételt adnak. A hat minta átlagának teljes elemzése S im ó  B. szerint:
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Bentonitelemzések a felső és főtelepből állanak rendelkezésre. Elemző 
Emszt M.

E három elemzésből lényeges kiemelni, hogy a ,, +  H 20 ” izzítási 
veszteségi érték a montmorillonit ideális képletét kielégítő 5,10—5,50% 
izz. veszteséghez közel álló. A MgO-f-KoO-f-Na^O összege 3,97—3,82— 
2,97%, amelyből 1,61—2,19—2,36% a MgO, 145—1,84—1,68% CaO- 
tartalom mellett. Ezek az elemzési értékek a végardói bentonit ,,magné- 
zium-bentonit” jellegére hívják fel a figyelmet, szemben a hazai Ca-bento- 
nitokkal, melyek összetételben és tulajdonságokban is eltérnek a vég- 
ardóitól.

4. A kaolin- és bentonitképződés földtani tényezői

Végardón három földtani tényező szabta meg együttes jelenlétével a 
két eltérő típusú, de szükségképpen földpáttartalmú anyakőzetet igénylő 
nyersanyag keletkezésének lehetőségeit. Kiindulási kőzetként: szanidin- 
tartalmú horzsaköves riolittufa vagy riolit; kémiai hatásként: utó
vulkáni COo-tartalmú hévvizek; hegységszerkezeti elemként: a jelenleg is 
nyitott ÉÉNy—DDK-i törésvonal szolgált, melyből az 1, 3, 6. sz. fúrásokon 
féllangyos artézivíz tört fel. E három közös tényezőn kívül azonban 
más földtani adottságoknak is közre kellett működniük abban, hogy
4 Földtani Intézet É vi Jelentése — 21
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1. ábra. Végardó 3. sz. 
mélyfúrás DTA görbéje. 
Elemző: K o b l e n c z  V.
Fig. 1. Courbe DTA du 
forage profond de Vé
gardó No 3. Analysée 
par Mile V. K o b l e n c z

Рис. 1. Кривая диффе
ренциального - термичес
кого анализа глубокого 
бурения Вегардо № 3. 
Анализ исполнила В. 
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eltérő szerkezetű kaolinit és montmorillonit keletkezhessék. Ezeket az 
alábbiakban adjuk meg:

a) A mélybe zökkent törtön vagy „idős” tuíaösszlet törésén felszálló 
hidrotermák felszínre vezető útja a szarmata tufaszórás és üledékképződés 
idején agyagos tufit- és bentonitrétegekkel elzáródott. A termák ezen 
túl már csak az idősebb tuíaösszlet likacsaiban, rétegeiben fejthettek ki 
kaolinosító hatást.

b) A szarmata tengerbe hullott riolittufa fáciesváltozatai megváltoz
ta thatták  a feltörő oldatok pH-értékét.

c) Aszerint, hogy a köröző oldatok p H-értéke savas vagy lúgos 
tartományú lett, kaolinit vagy montmorillonit keletkezett.

A bentonitösszletek telepekre való tagoltsága a képződési viszonyok 
és környezet gyakori változásainak következménye. A szarmata egyes 
szakaszaiban visszahúzódott vagy a vulkanizmus erőteljessége következté
ben előrenyomuló tengerből a már bentonitosán elmállott tuíaösszlet 
időszakosan szárazföldi környezetbe került, és szárazföldre hullott vulkáni 
törmelék vagy lávaár borult rá. E fejlődés természetesen szélsőséges 
változásokat idézett elő és a hidrotermális—halmirolízises hatásokat epigén 
fázisok is követték. A bentonittelepek egyes részeiben és a fedőjüket- 
vagy íeküjüket képező bontott „meddő” közbetelepülésekben található 
kaolinit vagy a „kaolinos bentonit — bentonitos kaolin” agyagásvány
keverékek keletkezését epigén fázisokkal és felszínközeli oxidációval 
magyarázzuk.

Végardón aföldpáttartalmú primer kőzetek lebontását — átalakulását 
a szerkezeti vonalakon jelenleg is feltörő hidrotermák okozták, indították 
meg, amelyet tenger alatti mállás, majd epigén bontás követett szakaszos 
megismétlődésekkel. A mélyebb övékben forróbb és nyomás alatti hidro
termák hatására kaolincsoportbeli ásványok: kaolinit és ennek polimorf 
változatai, dickit és nakrit, a felsőbb szintek hidegebb környezetében 
— halmirolizis és epigén hatások önálló vagy egymást váltó szerepe 
következtében — a montmorillonit-csoport agyagásványai keletkeztek, 
helyenként egymással keveredve (1. ábra).

6. Vízföldtani viszonyok

Végardón a talajvíz 6—10 m mélyen a felső bentonittelep fedőjében 
vagy annak kevésbé bontott, likacsos tufából és breccsából álló közbe
településeiben helyezkedik el. A fúrásokból feltört artézi víz tszf. magas
sága: 1. sz. fúrás 34,60 m, 3. sz. fúrás 62,50 m, 6. sz. fúrás 76,50 m. 
Ezek csak hozzávetőleges értékek, mert általában csak egy-két műszakkal 
később törtek fel, mint ahogy a feltételezhető vízvezető repedéshálózat 
észlelése történt (fúrómegszakadás révén). Az artézi víz kvarcos kaolin- 
összlethez kötött, vízzáró fedőjét a középső vagy az alsó bentonittelep 
képezi.
4* — 27
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A z a r té z i v íz  e lem zé se  Sa r l ó  K . sz e r in t  a k ö v e tk e z ő  e r e d m é n y t  
s z o lg á lt a t t a :

Vízmintavétel adatai: Yégardó 3. sz. v ízkutató  fúrás. Talpmélység 76,9 m. 
Csövezve 65,4 m-ig. Hőmérséklete 26,2 C°. Vízhozam 10 1/perc. 1954. V III. 31.

K ém hatás fenolftaleinre: savas
Jellemzés: nagyon kemény, vasra és betonra agresszív term észetű, nátrium 

kai cium karbonátos/szulfátos hévvíz jellegű ásványvíz, említésre méltó vas- és igen 
csekély szulfidkéntartalom m al. K ristály tiszta, gázbuborékos, igen gyengén kén
hidrogén szagú.

L’OCCURRENCE DE RENTONITE ET DE KAOLIN
DE VÉGARDÖ

P ar J. F r it s

Au bord de FE de la Montagne de Tokaj, au NE de Sárospatak, 
dans les environs de Yégardó, on a ouvert, par les forages de recherche, 
une nouvelle occurrence de kaolin et de bentonite, produite de tuf rhyoli- 
tique et, en partié, de rhyolite á orthoclase. D ’aprés les fossiles sarmatiens 
trouvés dans les forages, la sédimentation accompagnée de jets de tuf 
au bord de la montagne s’étendait aux horizons profonds, et les fractures 
longitudinales de NNE—SSW du bord provoquérent un affaissement du 
terrain qui atteignait mérne de 150 á 200 m. La formation du gisement de 
minéraux argileux ouvert est en connexion étroite avec Faffaissement du 
bord et avec les eaux artésiennes demi-tiédes jaillissant le long le réseau de 
fissures de NNW—SSE, servant comme des hydrothermes actifs.


