
A HALÄPHEGYI BAZALT KŐZETTANI VIZSGÁLATA
í r ta :  J ugoyics L ajos

A tapolcai medence északi részén emelkedő 360,73 m magas Haláp
hegy bazaltvulkánja átlag 170—173 m-es térszínből kiemelkedő csonka
kúp, mely morfológiailag két részre különül; alsó része lankás hegyoldal, 
melyet pannóniai homok, homokkő, apró kavics- és agyagrétegek, továbbá 
szarmata mészkő épít fel.

Ebből az üledékes aljzatból kb. 270—280 m magasságban emelkedik 
ki a meredek falú vulkáni kúp. AHaláphegy alakjára és kiterjedésére jel
lemző adat, hogy kerek alapzatának átmérője 1,7 km, míg lapos csúcsá
nak átmérője csak 600 m. Ma már csak a bazaltkúp északi oldala természe
tes térszín, többi részét mintegy ..
1370 m hosszúságban a kőbánya 
üregei tárják fel. Az eredeti vul
káni kúp (1. ábra) méreteire kö
vetkeztethetünk azokból a nagy
tömegű bazalt-bazalttufa omlások
ból, melyek a Haláphegy oldalain 
körös-körül kisebb-nagyobb gátak, 
gerincek alakjában megtalálhatók.

A bazaltcsúcsot létrehozó vul
káni működés törmelékszórással 
kezdődött. A vulkáni törmelékből 
felépült krátertölcsért a későbbi 
lávafelnyomulás töltötte ki, és en
nek lávaanyagából alakult ki a ba
zaltkúp. A vulkáni működés a láva
ömléssel be is fejeződött. A vulkáni kúp további formázását az erózió vette 
át, és annak kiterjedését, magasságát csökkentette. A vulkáni kúp tetején 
és oldalain a bazalt fölött foltokban, fiatalabb (pleisztocén) futóhomok 
található.

A fenti képződmények kiterjedéséről, a bazalt fekvő- és fedőhomokjá
nak ásványtani vizsgálatát tárgyaló közleményünkben ((>) már tájékozta
tást nyújtottunk. A bazaltkúp képződményeinek települési viszonyairól 
a 2. ábra nyújt felvilágosítást. A vulkáni termékek kőzettani és techno
lógiai vizsgálatának eredményeiről az alábbiakban számolunk be.
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A haláphegyi bazalttufa pados—réteges, többnyire összetartó, szívós» 
kemény kőzet. Színe egyenletesen barna, helyenként, ahol összetételében 
a vulkáni elegyrészek uralkodnak, szürkés árnyalatú. Tömött és finom, 
majd durvaszemcséjű rétegek váltakoznak egymással. Agglomerátumos 
bazalttufa a Haláphegyen nem található. E bazalttufa ásványtársasága 
szegénynek mondható. Barna színű, egynemű alapanyagában csak változó 
nagyságú lapillik ismerhetők fel, olivin- vagy augit-ásványkiválások nin
csenek benne. A szürkésfekete, fényes, borsó-, babszemnagyságú lapillik

2. ábra. Jelmagyarázat: 1. pannóniai rétegek, 2. bazalttufa, 3. töm ött szövetű bazalt, 
4. hólyagos—lávás bazalt, ő. bazaltomlás

Fig. 2. Legende: 1. couches pannoniennes, 2. tu f basaltique, 3. basalte ä texture 
compacte, 4. basalte vésiculaire, 5. éboulis basaltique

Рас. 2. Легенда: 1. паннонские слои, 2. базальтовый туф, 3. базальт плотной структуры, 
4. пузыристый—лавовый базальт, 5. обломки базальта

változó sűrűséggel jelennek meg e tufában; ha ezek mennyisége csökken, a 
vulkáni homok kerül túlsúlyba. Idegen zárványok (exogén) e tufában alig 
találhatók. Leggyakoribb a fehér, vöröses vagy szürke kvarckavics. 
Mészkőzárvány igen ritka. A tufa alapanyaga egyenletes összetételű finom 
vulkáni törmelék, főtömegében üveges, melyet apró kalcitos gömböcskék 
szőnek át. Ritkán egy-egy kvarcszemecske jelenik meg benne.

A kisebb-nagyobb lapillik normális bazalt-összetételűek. Egyik 
részük alapanyaga barnásfekete, átlátszatlan, salakos, másik részüknek 
sárgásbarna üvegalapanyaga áttetsző, nem salakos. Beágyazásaik olivin- 
kristályok, majd ezeknél jóval kisebb plagioklász-oszlopok és ritkán egy- 
egy piroxén kristálytöredék, kvarckavics.

A bazalttufa fajsúlya 2,48, térfogatsúlya 2,24 (a Földtani Intézet 
kémiai laboratóriumában végzett meghatározás). Összetételére nézve 
Emszt K. kémiai elemzése ad felvilágosítást, melyet 1910-ben a Földtani 
Intézet kémiai laboratóriumában végzett.

S i0 2 ........................................................................ 51,34%
A120 3 .....................................................................  14,92%
Fe20 3 ...................................................................... 8,84%
MgO .....................................................................  3,56%
GaO ........................................................................ 9,27%
N a?0  ...................................................................... 3,13%
K 20  ........................................................................ 0,64%
Nedvesség ............................................................. 8,08%

99,88%
A Haláphegy vulkáni kúpjának főtömegét 290—296 m-től felfelé 

bazalt építi fel. A bazalt és az alatta települő bazalttufa érintkezését csak
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a zúzóépület mögötti bazaltfal bevágásában figyelhetjük meg, ahol a 
hólyagos—lávás szerkezetű bazalt 294m-en érintkezik a tufával. A Haláp-
hegy tömött szövetű bazalttípusa 
megjelenésre, színre, szövetre, ás
ványos és kémiai összetételre nézve 
az egész csúcson egyenletes kifej- 
lődésű, amit a mikroszkópos vizs
gálatok is megerősítenek. A kőzet
tani és kőzetkémiai megegyezések 
bizonyítják, hogy a Haláphegy vul
káni kúpját létrehozó lávakitörés 
nagyobb időbeli eltolódás nélkül 
folytonos volt.

A bazalt színe szürke, mely 
a levegőn nem változik. A külön
böző bányaszinteken már rátekin- 
tésre is világosabb, ill. sötétebb 
árnyalatú típust lehet megfigyelni. 
A színárnyalati különbség a bazalt 
finomabb vagy durvább szöveti 
kifejlődésével párosul. A világo
sabb vagy sötétebb árnyalatú tí
pusokat térbelileg elkülöníteni nem 
lehet. Általában a bazaltkúp K-i 
oldalán inkább sötétebb bazalttí
pus található, míg a Ny-i oldal 
bányaszintjein a világosabb szürke 
uralkodik. Az itteni szintek vas
tag oszlopainak keresztmetszetében 
a világosabb és sötétebb szürkés
színű részek néha gyűrűsen, más
kor foltokban váltakozva jelennek 
meg. Ezekre az előfordulásokra 
használják a kőbányászok a „va
saskő”, „térképes bazalt” elneve
zéseket. A bazalt színében és szö
vetében mutatkozó különbségek a 
kőzet hasíthatósága és az atmosz- 
feriliákkal szembeni viselkedésére 
nézve nyújtanak bizonyos tapasz
talati megfigyeléseket. A világos- 
szürke bazalt a kőbányászok meg
figyelése szerint jobban hasad, mint 
a sötétszürke. Ä világosszürke ba
zalt jól bírja a napfényt és még ez
után is hasítható marad, ellenben



ha megfagy, már nem hasítható. A sötétszürke bazalt a napfény hatá
sára ,,megég”, nem hasítható, a fagyás után viszont hasítható marad.

A Haláphegy kőzete jellegzetes bazaltom porfíros szövetií; mind az igen 
tömött, mind az aprószemcsés típus alapanyagában olivinbeágyazások 
ülnek.

A Haláphegy bazaltjára az oszlopos elválás jellemző, mely az egész 
vulkáni kúpon egyenletes kiíejlődésű. A függőleges oszlopok (3. ábra) 
általában öt-hatszögletesek; a felsőbb szintekben átlag 20—40 cm át

mérő jüek, mélyebb szin
tekben a 60—80 cm át
mérőt is elérik, sőt he
lyenként vastag kőzsák
szerű tömeggé alakul
nak. A bazalt az oszlo
posságra merőlegesen jól 
hasad.

A Haláphegy lapos 
tetejének felső, 4—12 
m-ét minden oldalon kő- 
zsákszerü megjelenésű 
bazalt alkotja. Ennek 
kőzetanyaga igen változó 
minőségű: fő tömegében 
kokkolitos (kukoricakö
ves), kisebb százaléka 
pados, de bontott, lika- 
csos, így könnyen szét
eső kőzetanyag. A kok
kolitos bazaltból készült
II. sz. elemzés (1. táblá
zat) szerint ez a bazalt 

is hasonló összetételű, mint az alsó egészséges, tömött bazalttömegek. A 
mikroszkópos vizsgálat szerint a kokkolitos bazalt némi oxidációs válto
zást árul el, ami mindössze az olivinkristályok vörösbarna színeződésé
ben nyilvánul meg.

A halápi bazaltcsúcs D-i felén, egymástól kb. 100 m-re, két helyen 
hólyagos—lávás szerkezetű bazalt jelenik meg (4. ábra) tömött szövetű, 
oszlopos bazalttól körülvéve. A halápi bazaltvulkán központi kitörés ered
ménye. A kitörési csatorna a vulkáni kúp felsőbb szintjeiben elágazott, és 
irányát ezek a fekete vagy rozsdabarna színű hólyagos—lávás bazaltkocsá- 
nyok jelölik. Ezek nemcsak a kőzetanyag szerkezete révén ütnek el a kör
nyezetüktől, hanem azáltal is, hogy a szomszédos töm ött szövetű bazalt 
oszlopai mindenütt merőlegesen helyezkednek a hólyagos bazalt határára.

Fig. 4. Basalte „vésiculaire ”, entouré de basalte co- 
lum naire, compact, de tous les cótes, au-dessus de la 

station du funiculaire, ä la cime plate du H aláp
Рис. 4. ,,Пузыристый” базальт, располагающийся на 
плоской вершине горы Халап, окруженный с всех 

сторон столбчатым базальтом плотной структуры



A BAZALT MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA

A haláphegyi bazalt holokristályoscin porfíros szövetű. Alapanyagát 
felépítő ásványok: plagioklász, augit, magnetit, apatit és zeolitok. Beágya
zásként csupán az olivin jelenik meg jól fejlett kristályokban.

A plagioklász közelebbről labrador—bytownit sorú, leginkább rövidebb- 
hosszabb tű  vagy léc 
alakú kristályokban je
lenik meg. A tömöttebb- 
nek látszó és durvább 
szemcséjű bazalttípusok 
között éppen a földpátok 
megjelenésében és kiala
kulásában mutatkozik 
lényeges különbség. Az 
igen töm ött szövetű ba
zalt földpátjai mindig 
csak igen vékony és 
egyenletesen hosszú tű 
vagy léc alakú kristá
lyokban jelennek meg és 
mennyiségre nézve az 
alapanyag főásványa.
Ezek a finom földpátlé- 
cek többnyire sűrűn so
rakoznak egymás mel
lett, és folyási irányí
tottságot árulnak el az 
olivinbeágyazások körül 
(5. ábra). A durva szem
cséjű bazaltban a föld- 
pátnak már nemcsak tű 
vagy léc alakú, hanem 
szélesebb, vaskosabb,osz
lopos kristályai is meg
találhatók. A íöldpát- 
kristályok mennyisége 
itt  már kisebb és rende
zetlenül jelennek meg 
az alapanyagban. A dur
vább szemcséjű bazalt 
alapanyagában a földpát 
már nem is főásvány, 
mert az augit ugyan
olyan mennyiségben van 
jelen, sőt gyakran még 
bővebben megtalálható.

5. ábra. A H aláphegy Ny-i oldala, a 325 m-es V II. 
sz. bányaudvar töm öttszövetű világosszürke bazaltja. 
Plagioklász-lécek adják a főtömeget, olivinbeágyazá

sok, augit- és magnetitszemcsék. || Nik. 40 x .

Fig. 5. Basalte gris clair, compact de la plate-forme a 
325 m au versant de l ’W  du Haláp. La masse princi- 
pale consiste en lattes de plagioclase, puis on observe 
des inclusions d ’olivine, des granules d ’augite et magné- 

tite . Nie. И, 40 x .

Рас. 5. Светлосерый базальт плотной структуры карь
ерного двора № VII на высоте 325 м, на западном 
склоне горы Халап. Основная масса состоит из реек 
плагиоклаза, наряду с которыми встречаются оливи- 
новые включения, зерна авгита и магнетита. Парал

лельные николи, х 40.
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A haláphegyi bazalt kétféle szöveti típusának kialakulásában fontos és 
jellegzetes szerepe van még a magnetitnek. A tömött szövetű bazaltban a 
magnetitszemcsék igen aprók, mondhatnánk pontszerű pettyekben, de 
igen sűrűn elosztva és állandóan a földpátlécekhez, néha az olivinbeágyazá-

€. ábra. A Haláphegy K-i oldala, a 325 m-es IV. sz. bányaudvar sötétszürke, igen 
tö m ö tt ji bazaltja. Színtelen plagioklász-lécek között apró, szürke augitszemek 

és pontszerű, sűrűn elh in tett magnetitszemcsék ülnek. || Nik. 40 x
Fig. 6. Basalte gris foncé, trés compact de la plate-forme № IV. ä 325 m auversan t 
de ГЕ du Haláp. Parm i les lattes de plagioclase, il у a des grains d ’augite grise 

et des granules parsemés, drus de m agnétite. Nie. ||, 40 X
Рас. 6. Очень плотный базальт карьерного двора № IV на высоте 325 м, на восточном 
склоне горы Халап. Среди реек бесцветного плагиоклаза располагаются мелкие зерна 
серого авгита и густо рассыпанные зерна магнетита. Параллельные николи, х 40.

sokhoz tapadva jelennek meg (6. ábra). A durvább szemcsés bazalttípus
ban viszont a magnetit már nagyobb szemcsékben (2 mm) és elszórva talál
ható, sőt szemcsenagysága néha a beágyazás méreteit is eléri (7. ábra).

A bazalt felépítésében az augitnak igen érdekes szerepe van.- A tömött 
szövetű bazalttípusban az augit mennyisége kisebb és kristályszemcséi
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is jóval apróbbak. A durvább szemcséjű bazalttípusban az augit mennyi
sége szaporodik, kristályai is nagyobbak, és gyakran halmazokba tömörülve 
jelenik meg.

A halápi bazaltban az olivin nagyobb méretű kristályokat nem alkot.

7. ábra. A H aláphegy DK-i oldala, a 306 m-es V. sz. bányaudvarról, világosszürke 
aprószemcsés bazalt. Olivinbeágyazások körül plagioklász-léc.ek, folyásos rendezett
séggel. Az augitkristályok csomókban töm örülnek; m agnetitszemcsék elszórva.

И N ik 40 x
Fig. 7. Basalte gris clair, á grains fins de la plate-forme №' V ä 306 m ; au versant 
du SE du H aláp. A utour des phénocristaux d ’olivine, on voit des lattes de plagio- 
clase á orientation fluidale. Les cristaux d ’augite forment des amas, les granules de 

m agnétite sont parsemés. Nie. ||, 40 x
Рис. 7. Светлосерый мелкозернистый базальт карьерного двора № V на высоте 306 м, 
на юговосточном склоне горы Халап. Вокруг фенокристаллов оливина обнаружи
ваются рейки плагиоклаза флюидальной структуры. Кристаллы авгита соединяются 

в комки, зерна магнетита являются рассыпанными. Параллельные николи, х 40.

A tömöttebb bazaltban az olivinoszlopok általában 1 mm hosszúak, a dur
vább szemcsés bazaltban maximálisan 2—3 mm hosszúak. Az olivinbeágya
zások alaki és optikai sajátságai mindkét bazaltféleségben hasonlók.
9 Földtani Intézet É vi Jelentése —  11 S



130

A Haláphegy vulkáni kúpjának bazaltjából 5 kémiai elemzés készült, 
mégpedig a csúcs Ny-i, D-i és K-i oldalairól, négy különböző szintről 
(1. táblázat). Mind az öt bazaltelemzés értékei nagyban megegyeznek.

2. táblázat
A zalahalápi bazaltbánya kőzeteinek kémiai elemzése

(Haláphegy bazaltjai)

A bazaltelemzésekből számított vetületi értékeket a 2. táblázat 
összegezi. Ugyanebben találjuk azokat a NiGGLi-féle magmatípusokaU 
melyek az összehasonlítás alkalmával tekintetbe jöhetnek.
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9* — 12
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A ZALAHALÄPI BAZALTBÁNYA

A Haláphegy bazaltcsúcsát termelő kőbánya terméskő—zúzottkő— 
kockakő előállítására rendezkedett be. Az 1370 m hosszú bányaüregek a 
bazaltcsúcsot, az É-i oldal kivételével, négy szinten tárják fel:

291 m magasságban 
306 m magasságban 
325 m magasságban 
a kőzetanyag minősége szerint 
változó magasságban.

A három termelő szintben kb. 50—53 m-es sziklafal fejtésén dolgoz
nak. A lerobbantott bazaltot 2 m3-es csilléken szállítják a csúcs D-i olda
lán telepített zúzóüzem 279,7 m magasságú etető szintjére. Innen az osz- 
tályozókból kikerülő és hétféle szemcsenagyságú zúzott anyagot 1100 m 
hosszú drótkötélpályán szállítják le a hegy lábánál 162,5 m magasságban 
épített silókba, rakodókra vagy közvetlenül a vasúti kocsikba. A zalahalápi 
bazaltbányát rendes nyomtávú 4 km hosszú iparvasút köti össze Tapolca 
MÁV állomással.

A haláphegyi bazaltot nemcsak útépítés és útfenntartás céljaira hasz
nálják, hanem mint betonadalék-anyagot is alkalmazzák. Legújabban a 
Közlekedés- és Postaügyi Min. a Haláphegy rakodója mellett építette fel 
az első, nagykapacitású bitumenkeverő üzemét.
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E bazalton végzett fizikai-mechanikai mérések eredményeit a követ
kezőkben foglaljuk össze.

A fajsúly- és térfogatsúlymeghatározások eredményeit két csoportra 
különítjük el.

aj Az 1954 évig végzett vizsgálatok eredményei: térfogatsúly 2,844, 
fajsúly 2,927 (7 mérésből, a szórás 2,81—2,87).

b) 1954—55-ben a Haláphegy különböző oldalairól és különböző 
bányaszintjein gyűjtött kőzetmintákon párhuzamosan végeztek fajsúly- és 
térfogatsúlymeghatározásokat a M. Áll. Földtani Intézet kémiái labora
tóriumában : * 3

Yízfelvétele: 0,40 — 2,1 súly%

3 . táblázat
bazaltjának mechanikai vizsgálata
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A nyomószilárclsági és ezzel kapcsolatos vizsgálatok eredményeit a 3. sz. 
táblázat foglalja egybe. Az 1924—1952 évek közötti vizsgálatok eredmé
nyeit különválaszthatjuk az 1952 évben, a Műegyetem Ásvány—Föld
tani tanszékének laboratóriumában végzett meghatározások eredményei
től. Ez utóbbi vizsgálatok feltűnő alacsony értékei előtt az útépítés szak
emberei is értetlenül állanak, hiszen annak okai nem a kőzetanyagban 
keresendők, mert ugyanekkor a halápi bazalt minőségében semmiféle válto
zást nem észleltek a felhasználás során.

Az 'ütőszilárdsági vizsgálatok és az ezekből kiértékelt STÜBEL-íéle 
jósági értékszámok 99—109 között ingadoznak.

A halápi bazaltzúzaléknak a bitumenekkel szemben tanúsított visel
kedésére a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium Aszfalt- és Talajmecha
nikai Kutató Intézetében végzett vizsgálatok az alábbi értékeket adták: 

A R iedel—WEBER-féle eljárással és a különféle bitumenekkel szem
ben ez a bazalt a következő tapadásértékeket adta: nagylengyeli 7—8, 
dernai 4—5, albán 6—7, lispei 4—5, matreni 4—5.

IRODALOM
1 . B a r n a b á s  K .: Jelentés az 1950 évben Magyarországon a H alim ba-Nyírád- 
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EXAMEN PÉTROCiRAPHIQUE DU BASALTE 
DU MONT HALÁP

P ar L. J ugovics

Le mont Haláp (360,73 m) s’élévant au bord septentrional du bassin 
de Tapolca est un volcan basaltique en forme de cőne tronqué. Sa partié 
inférieure, en pente douce, consiste en sable, grés, graviers menus, argile


