
AZ ERÜŐBÉiYYE-LIGETMAJORI KOV AFÖLDELÖFORÜULÁS
( ,,Összefoglaló fö ld tan i je len tés” k ivonata)

(V . sz. melléklettel)

í r ta :  Sz. H ajós Márta

Az erdőbényei öböl alapja az a szarmatavégi horzsaköves rioüttufa* 
mely a bényei Szokolya D-i lábánál a Rakottyástól К -re a Mélypatak men-

1. ábra. Erdőbénve—ligetm ajori I. sz. fúrás szeme seösszetételi görbéi. Jelmagyarázat: 
horzsaköves rio littufa 1. 18,60— 19,30 m-ből, 2. 24,75—25,10 m-ből, 3. 29,30—30,05 

m-ből, 4. 30,90—31,70 m-ből, 5. 34,70—35,40 m-ből, 6. 50,35—51,00 m-ből 
Fig. 1. Gourbes granulom étrique du forage d ’Erdőbénye—Ligetm ajor No. 1. Légende: 
tu f  rhyolitique ä ponce 1 de 18,60 á 19,30 m, 2. de 24,75 a 25,10 m, 3. de 29,30 á 

30,05 m, 4. de 30,90 á 31,70 m, 5. de 34,70 a 35,40 m, 6. de 50,35 a 51,00 m 
Рас. I. Кривые гранулометрического состава бурения Эрдёбенье-Лигетмайор № 1. 
— Легенда: пемзовый риолитовый туф 7. из 18,60—19,30 м, 2. из 24,75—25,10 м, 3. из 

29,30—30,05 м, 4. из 30,90—31,70 м, 5. из 34,70—35,40 м, 6. из 50,35—51,00 м.
5 Földtani Intézet É vi Jelentése —  12
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2. ábra. Kovaföldbánya a simái országút mel
lett, háttérben  a bényei Szokolya andezitkúpja 

(Erdőbénye— Ligetmajor)
Fig. 2. Carriere de diatom ite prés de la route de 
Sima; au fond, le cone andésitique du Mont 
Szokolya a Bénye (Erdőbénye— Ligetm ajor) 
Рас. 2. Диатомитовый карьер у шоссейной дороги 
к с. Шима; на заднем плане андезитовый конус 
горы Соколья в районе с. Бенье (Эрдебенье— 

Лигетмайор)

vásoclott tufa, Lengyel Е. 
szerint hidrokvarcitok fekü- 
jében települ. (V. melléklet.) 
Ez az erdőbénye—ligetmajori
I. sz. sekélyfúrásban több, 
mint 60 m vastag. Kőzettani 
vizsgálat alapján a tufaösszlet 
két részre osztható. Az alsó 
tufaszint durvaszemű, ap- 
róbb-nagyobb horzsaköves— 
biotitos, nagyobb mállott 
földpátbeágyazásokkal, nem 
rétegzett. A felső szint tufitja 
rétegzett. A rétegzést a fi
nom és durvább szemű tufa
rétegek váltakozása, finom- 
és középszemű riolithomok 
közbetelepülése és a horzsakő
darabok rétegenkénti felhal
mozódása okozza (1. ábra).
Egyes magmintákon szép ál

rétegződés figyelhető meg a tufa vízbe hullásának bizonyságául.

3. ábra. Ligetm ajori kovaföldbánya. A kvarcittörm elékes nyirok alatt réteges, 
enyhén gyűrt kovaföldrétegek vannak. Az előtérben és a bányafalban hidrokvarcit-

töm böket (H) lá thatunk .
Fig. 3. La carriere de diatom ite ä Ligetmajor. Au-dessous du limon á détritus quarzi- 
tique, Гоп voit des couches doucement plissées de diatom ite. Au premier plan et 

dans le m ur de la carriere, on peut observer des blocs d ’hydroquartzite  (H).
Рас. 3. Диатомитовый карьер района с. Лигетмайор. Под саманом, содержащим обломки 
кварцита, залегают слабо складчатые диатомитовые слои. На переднем плане и в стенке 

карьера обнаруживаются блоки гидрокварцита (Н).
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Erdőbényc—ligetmajori

A tufában igen sok — különösen egyes mélységekben — a vastagon 
felhalmozott durvaszemű homokkő. K ardoss F.-né kőzettani vizsgálatai 
szerint az üveges és részben devitrifikált üvegtörmelékből álló alapanyag
ban nagyobb kvarc, ikerlemezes An55—Ab45 összetételű plagioklászok, 
An45 — Ab55 tartalmú andezin, fakult biotit és üde szanidinkristályok 
ülnek. A vékony, szálas horzsakő, perlit és riolit-törmelékdarabokat suga
ras—rostos szerkezetű vagy barna színezésű másodlagos kvarc köti össze.

A limonit helyenként itt is erekben húzódik. A mélyebb szint jelleg
zetes tufája az I. sz. fúrás 65,00 m-étől főként horzsakő- és perlittörmelé- 
kekből áll, emellett a devitrifikált alapanyagban kevés kristályos elegyrész 
figyelhető meg. A kvarc korrodált, nagyszemű. A íöldpát uralkodóan 
szanidin, de sok a zónás és ikerlemezes, savanyú és bázikus plagioklász 
An-0—Ab30, ill. An35—Ab63 is. A biotitok helyét klorit jelzi.
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kovaíöldminták vizsgálati adatai

A szarmata riolittufa egyenetlen térszínén, kisebb-nagyobb édesvízi 
medencék fenekén — melyeknek vizét a feltörő kovasavas hévforrások 
táplálták — néhány m vastag összefüggő kovaföldtelep alakult ki (2. ábra). 
Vékony, 5—10 cm-es bentonitcsíkok, 20—50 cm-es kaolinlencsék és 10—50 
cm-es riolittufából átmosott homokrétegek, a riolittufa kvarcszemcséinek 
felhalmozódása, vékony közbetelepülése zavarja meg egyneműségét (3. 
ábra). A fúrások alapján és a bánya fejtési frontjain, vágataiban végzett 
észlelések alapján ezek csak vékony, kiékelődő lencsék, nem az egész telepre
jellemző összefüggő közbetelepülések (4. ábra). ..........................

A kovaföldet uralkodóan édesvízi diatomapáncélok és páncéltöredekek 
alkotják, kevés agyag, vagy limonit, esetleg szerves szennyeződéssel. A váz
részek aránylag kicsinyek. 10 /i-nyiak, doboz és csónak alakúak, kévés 
faj számmal. A Melosiraés Naviculafajok uralkodnak. A mikroszkopi
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vizsgálatok eredményeképpen megállapítható és iparilag jelentős az apró 
korong és csónak alakú fajok uralkodó szerepe. Az ilyen kovaföld iparilag 
elsősorban szűrő és csiszoló-fényező anyag gyártására alkalmas. A kova- 
földösszlet kora a diatomavázak vizsgálata alapján is szarmata. Színe 
sárgásfehér—fehér, helyenként utólagos limonitos szennyeződéstől bar
nássárga. Kovasavtartalma — tiszta mintavétel esetén — 80%-on felüli. 
Fe20 3-szennyeződése a fúrások átlagmintáinál a 2—6%-ot is elérte (1. táb
lázat). A felszínről leszivárgó, szénsavdús csapadékvizek oldják az organo- 
gén kovasavat, s az oldatból a repedések mentén kovasavas gél, majd 
hidrokvarcit válik ki. Repedések mentén az ilyen másodlagos hidro
kvarcit képződésének különböző szakaszát figyelhetjük meg.

A fedőréteg humusz, lejtőtörmelék és nyirok, nagy 1—5 m3-es hidro- 
kvarcittömbökkel. Vastagsága a fúrásokból számított adatok alapján 
átlagosan 2,60 m. A hidrokvarcit fehér—világossárga—májbarna—vöröses 
színű, helyenként vízinövények kovásodott maradványaival.
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LE GISEMENT DE DIATOMITE D’ERDÖBÉNYE-
LIGETMAJOR

P ar Mine M. H ajós

Le soubassement de la baie d’Erdőbénye consiste en tuf rhyolitique 
á ponce de la fin du Sarmatien. D’apres les examens lithologiques, il se 
divise en deux horizons, notamment: tuf inférieur non-stratifié, grossier, 
á ponce et biotite, et tuffite supérieure stratifiée. La stratification est due 
á l’alternance des couches á grains fins et grossiers, aux accumulations de 
ponce par couches, et aux intercalations de sable rhyolitique.

Sur la surface inégale du tuf rhyolitique, au fond des bassins d’eau 
douce plus ou moins grands, s’est formé un gisement de diatomite de 
quelques m d’épaisseur. L ’homogénéité de celui-ci est réduite par des 
bandes minces (5 á 10 cm) de bentonite, transportées du tuf rhyolitique 
et par des blocs d’hydroquartzite transportés ultérieurement par Геаи, 
provenant du tóit.

Pour la plupart, la diatomite consiste en tests et fragments de tests 
des petites diatomées de 10//, avant la forme de boite et de canot, puis en 
argile bentonitifiée et peu d’impuretés organiques.

Du point de vue de Tindustrie, c’est le rcle des espeees Melosira et 
Navicala, ayant la forme de disque et de canot, qui est important. En


