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Az előfordulás környékének földtani jellemzése
A Kállai-medence egyszerű felépítésű földtani egység. A medencét 

és a Kornyi-tó sziklás síkságát, melyet még a pliocén-pleisztocén letárolás 
és erózió hozott létre, patkó alakban veszi körül a pannóniai öböl egykori 
parti turzásának maradványa, a Kishegyestő vulkáni kúpjától Kővágó
őrsön—Salföldön—Kékkú- 
ton stb.-n keresztül Szent- 
békálláig húzódó homok- és 
homokkő vonulat.

Kővágóőrs és Salföld 
között a Kállai-medencét 
délről szegélyező homokhát 
a Balatonfelvidék Révfü
löp és Ábrahámhegy kö
zött húzódó permi vörös 
homokkő-vonulatára tele
pült.

A Kállai-medence 
sziklafenekét alsó-triász 
mészkő és dolomit, a tér
képünkön ábrázolt (VI. 
melléklet) területen pedig 
alsó-kampili mészkő és vé
konypados, lyukacsos do
lomitrétegek képezik. A 
Kállai-medencét koszorúzó 
homok és homokkőhát 
uralkodóan aprószemű, he
lyenként aprókavicsos vízszintes rétegek 10—30 m vastag vonulata.

A pannóniai agyag, homok, homokkő és kavicsrétegek a Kállai
medencében mindenütt vízszintesen települtek a paleozóos és mezozóos

1. ábra. Kővágóőrs K-i (Felsőkőhát) kvarcitelőfor- 
dulása. H áttérben  a Kishegyestő bazalttu fakúpja  

és a Hegyestő bazaltkúpja
Fig. 1. Occurrence de quartzite de ГЕ de Kővágóőrs 
(Felsőkőhát). Au fond, le cone de tu f basaltique 
de Kishegyestő et le cőne basaltique du Hegyestő
Рас. 1. Кварцитовое месторождение на восточной 
окраине с. Кёвагоёрш (Фельшёкёхат). На заднем 
плане конус базальтового туфа горы Кишхедьештё и 

базальтовый конус горы Хедьештё
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képződményekre. A homok- és kavicsrétegek helyenként lencsés települé- 
sűek, egykori medence- és folyómeder-kitöltések.

A homokhát helyenként 
durva szemcseösszetételű ré
tegei bizonyítják, hogy sebes
folyású patakok szállították 
a kavics- és homokanyagot 
a Kállai-medence egykori 
pannóniai öblébe. A lerakó
dás, különösen egyes patak
torkolatokban, igen durva
szemű volt. I tt  vannak jelen
legi kavicsbányáink is. A 
turzáshomokot és a pannon
kori térszín kiugró félszigeteit 
(Tepécshegy) összekötő ho
mokgátakat nemcsak a pan
non tenger parti hullámve
rése, hanem a szél munkája 
is egyengette.

A homokvonulatot a fel
színen látható hatalmas kő
tömbök („kőtenger”) védték 
meg a lepusztulástól. Ezek a 
kőtömbök is helyben képződ

tek. A pliocénvégi vulkáni utóműködések kovasavas forrásainak kovasav- 
tartalma cementálta össze helyenként a homokot hatalmas konkréciókká 
(1., 2. ábra).

A Hegyestő felé, a Küszöborra északi lábánál települő édesvízi mészkő, 
forrásvízlerakódás, mely átmeneti képződmény a pannóniai és pleisztocén 
képződmények között, bizonyára a pannonvégi vulkáni utóműködések 
terméke.

A pleisztocén rétegsort lösz képviseli.
Ásványtani vizsgálatok

A nyárvölgyi homok a kővágóőrsi nyugati kőhát homokja felé ki ékül, 
attól permi homokkőhát választja el. A nyárvölgyi homokbánya felső 
— üveggyártásra — és alsó — öntödei célra — kitermelt homokrétegeiből 
vett átlagmintáit részletesen megvizsgáltuk (3. ábra).

A homok kvarchomok, egyéb ásvány igen kevés van benne, azonban 
2—5 mm-es apró kvarckavicsot is tartalmaz, rétegesen közbetelepült, 
kiékülő sávokban. Színe világos, fehéresszürke. Uralkodóan középszemű. 
Közepes szemcseátmérője 0,25—0,23 mm. A felsőbb, ún. üveghomok 
osztálvozottabb. Egyenletességi foka 57%, míg az alsóbb szintben települő 
öntödei homok egyenletességi foka csak 43%. Ebben már több a nagyobb 
átmérőjű szemcse (4. ábra).

2. ábra. Több köbméteres szélm arta, esővájta 
kvarchom okkőtöm bök a Kishegyestő tövében

Fig. 2. Blocs de gres quartzeux de plusieurs m et
res cubes, exposés á Térosion éolienne au pied de 

Kishegyestő
Рас. 2. Блоки нескольких кубических метров 
кварцевого песчаника с следами эоловый и дож

девой эрозии у подошвы горы Кишхедьештё



A kővágóőrs kisőrspusztai homok és kvarchomokkő mintáinak kémiai és fizikai vizsgálata
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Megállapítható, hogy a vizsgált homok mind középszemű, osztályo
zott, egymaximumos, tengeri, partmenti üledék. Kristályos pala lepusztu
lásából származhat. A disztén, turmalin, muszkovit, biotit, epidot, gránát, 
kvarcit és elsősorban a zárványos kvarc jelentős mennyisége erre utal 
(VII. melléklet).

3. ábra. A kővágóőrs—nyárvölgyi hom okbánya fejtési frontja, a =  agyagos homok 
(fedő), b =  üveghomok, c = öntödei homok

Fig. 3. Front de taille de la sabliére de Kővágóörs—Nyárvölgy, a =  sable argileux 
(tóit), b =  sable de verrerie, c =  sable de moulage.

Pnc. 3. Линия очистных забоев в песчаном карьере Кёвагоёрш-Ньарвёльдь. а =  глинис- 
тый песок (кровля), £=стекольный песок, с-^формовочный песок.

A rutil, cirkon és ilmenit magmás eredetű lehet. A limonit főként 
permi vörös homokkőből származhat. A Kővágóörs-környéki homok 
nehéz ásványokban jóval szegényebb, mint pl. a dié^di és alföldperemi— 
cserhát- m átra—bükkalji pannóniai homokok. Egynemű ásványos össze
tétele egységes lehordási területre, ill. eredetre utal, alátámasztva fel
tevésünket, hogy a permi vörös homokkő lepusztulásából és feldolgozásá
ból származik.

A homok és kvarcit szemcseösszetételét, kémiai összetételét, faj
súlyát, térfogatsúlyát, az öntödei homokok tűzállóságát az 1955. évi 
vizsgálati eredmények alapján az egyes előfordulások iparilag hasznosít
ható homokrétegeinek átlagolt mintáiból az 1. táblázat áttekinthetően 
foglalja össze.

A mikroszkópi vizsgálatok alapján a szemcsék legnagyobb része 
szilánkos, éles, érdes felületű. A Miháltz—UNGÁR-féle statisztikus mód
szerrel vizsgálva a homokszemcséket: 1 . szilánkos, 2 . félig koptatott,
3 . koptatott típusra osztottuk, azok százalékos megoszlását véve alapul. 
A vizsgálatot a területegységek fúrásaiból átlagolt homokminta 0,1 — 
0,2 mm 0  szemcsenagyságú frakcióján végeztük.
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A vizsgálatokat összehasonlító táblázat a következő:

4. ábra. Kővágóőrs, nyárvölgyi hom okbánya szemcseösszetételi görbéje. Jelmagyará
zat: 1. üveg’hom ok-átlagm inta, közepes szemnagysága 0,25 mm, egyenletességi foka 
57% ; 2. öntödei hom ok-átlagm inta, közepes szemnagyság 0,23 mm, egyenletességi

foka 43%
Fig. 4. Courbe granulométrique de la sabliere de Nyárvölgy á Kővágóőrs. Légende:
1. échantillon moyen de sable de verrerie, movenne granulom étrique 0,25 mm, degré 
d ’uniform ité 57% ; 2. échantillon moyen de sable de moulage; movenne granulo

m étrique 0,23 mm, degré d ’uniformité 43%
Рас. 4 . Кривые гранулометрического состава песчаного карьера долины Ньар в районе 
с. Кёвагоёрш. — Легенда: I. Усредненная проба стекольного песка. Средняя величина 
зерен 0,25 мм, степень однородности 57%. 2. Усредненная проба формовочного песка.. 

Средняя величина зерен 0,23 мм, степень однородности 43 %.
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Gyakorlatilag beigazolódott, hogy öntödei formahomokként alkal
mazásuk esetén azonos körülmények között az éles-szilánkos szemcséjű 
homokok bentonittal nem adnak olyan szilárdsági értéket, mint a gömbölyű 
szemcséjűek. Ezért tartottuk szükségesnek a fajlagos felület értékeinek 
meghatározását is, mely adatok a szakembereknek kiértékelhető tájékoz
tatásul szolgálnak. A fajlagos felület az a tényező, mely azonos szemcse
összetétel és azonos kötőanyag esetén a nyomószilárdsági értékeket 
befolyásolja, mint a homokszemcsék átmérőjének, sarkosságának, érdes
ségének és alakjának függvénye (2. táblázat). A fajlagos felület elő
fordulásonként és frakciónként erősen változik.

2. táblázat
A kővágóőrsi és kisőrspusztai homokok fajlagos felületvizsgálata

E lem ző: S o h a  I.-né
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Az előfordulás képződési körülményei
A homok a pannóniai tenger parti turzásaként halmozódott fel, 

mikor az egykori pannóniai tengeröblöt D-ről, DK-ről és DNy-ról az 
Őrsi-hegy—Fülöphegy permi homokkővonulata határolta, mely a pan
nóniai tengerből szárazulatként emelkedett a felszínre. Az Őrsi-hegy, 
Ábrahámhegy, Fülöphegy homokkő-lejtője volt a lehordási terület.

A sekélyvizü pannóniai tengerparti hullámverés lazította, majd 
szállította, osztályozta és rakta le a permi homokkő anyagát a Kállai
medencében. A partot nem kizárólag a tengeri abrázió pusztította, hanem a 
csapadék és folyóvizek is sok törmeléket szállítottak.

A hullámverés a finomszemű, lassan lerakódó üledéket az öböl fenekén 
szétteregette. A durvábbszemű homok- és kavicsszemek az állandóan 
mozgatott parti övben így kiiszapolódtak, részben osztályozódtak és 
felhalmozódtak. A homok közvetlenül a permi homokkőre települt, s az 
átmenet fokozatos. A nyárvölgyi bánya íeküjében a homok ökölnyi 
permi homokkőkavicsokat és nagyobb görgetegeket tartalmaz. A homokhát 
homokjának tisztaságát, egyenletességét a víz állandó mozgásával magya
rázhatjuk. Agyagos rétegek közbetelepülése ismeretlen a kőháti homok 
összletben, igazolva az állandóan mozgatott parti övezetet.

A parti turzást a part felé áramló hullámok építették, durvább 
hordalékukat lerakva a partnak ütközés következtében. A partról vissza
folyó víz ugyancsak a parti homokhát felé szállította a partról kimosott 
hordalékot, s így a gátat továbbépítette, a gát mögött pedig lassan egy 
mélyedés keletkezett, mely a nyílt víztől lefűződött, s állóvízű mocsaras, 
lagunás terület keletkezett belőle. A lefűződött mélyedés állóvízében a 
parti képződmények finomszemű agyagos üledéke kiiszapolódott és fel
halmozódott.

Ilyen lefűződött parti mélyedés lehetett a Kőhát és a Küszöborra— 
Fülöphegy homokkővonulata közötti mélyedés, ahol a permi homokkőből 
kiiszapolt agyag felhalmozódott s a több helyen feltárt okkerföldet 
eredményezte.

A Kőhát parti turzása a térszín süllyedésével természetesen tovább 
töltődött, a tengervíz mélysége növekedett, a víz munkájának erőssége 
ezzel arányosan csökkent. így a kisebb munkaképességű, gyengébb 
hullámzás már egyenletesebb volt, jobban osztályozott, de finomabb 
szemű üledéket szállított. Ekkor rakódott le a homokhát felső szintje, az 
osztályozott aprószemű homokösszlet (VIII. melléklet).

A kutatási adatok bizonyítják, hogy a Kőhát mentén az egyes bánya
feltárások egy-egy középszemű homoklencséhez kötöttek. A Kőhát azonos 
települését, azonos keletkezési körülményeit az ásvány-kőzettani össze
tételből megállapíthattuk. A szemcseösszetétel, szemszerkezet, szennye
zettség foka, lencsék vastagsága és horizontális kiterjedése feltárásonként, 
területenként azonban más és más (VIII. melléklet).
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СОМРТЕ RENDU DE LA RECHERCHE DE SARLE ET DE 
GRÉS DE QUARTZ A KÖVÄGÖÖRS ET KISÖRSPUSZTA

Par Mme M. H a jó s

Le bassin de Kálla, modelé par rérosion pliocéne et pléistocéne, 
est une ancienne dune de la baie pannonienne. II est entouré en forme 
de fér á cheval par une chaine de sable et grés de 10 á 30 m d ’épaisseur 
qui court á partir du cone volcanique du Kishegyestő, á travers Kővágóőrs— 
Salföld, jusqu’á Szentbékálla. Dans le bassin de Kálla et au bord de 
celui-ci, les sédiments pannoniens gisent horizontalement sur les formations 
paléozoiques et mésozo.ques. Les lentilles de sable grossier et gravier 
sont des remblaiments des bassins et des lits de fleuves d’autrefois tandisque 
les sédiments fins, classés de la dune furent déposés par la faible houle 
cőtiére. Par endroit, le sable fut cimenté en immenses concrétions — ,,mer 
de pierre” — par l’acide silicique des sources thermales post-volcaniques 
de la fin du Pléistocéne.

Les couches supérieures de sable quartzeux, utilisées dans les verreries 
et celles inférieures, exploitées en sable de moulage, de la chaine de sable 
sont des sédiments littoraux, marins, á surface rugueuse, á grains moyens,. 
classés, á un seul maximum. Ils proviennent probablement partié de la 
dénudation du schiste cristallin, partié des roches magmatiques. Leur 
composition minéralogique homogene inclique une roche-mére unie: la 
dénudation du grés rouge permien.

Le mode de gisement uniforme, Tidentité des conditions de formation 
de la dune ont été constatés sur la base de la composition minéralogique et 
lithologique. La granulométrie, le degré d’impureté, Tépaisseur et Tétendue 
horizontale des lentilles de sable plus grossier changent de territoire en 
territoire.

Les ouvertures miniéres s’étendent á des lentilles isolées, á grains 
moyens.

Les concrétions de grés de la chaine de sable sont utilisées á la fabri
cation de briques de ferrosilicium et de silice pour les industries céramique 
et de porcelaine.


