
ÚJABB VULKANOLÓGIAI ÉS KŐZETTANI MEGFIGYELÉSEK 
A TÁTIKA-CSOPORT BAZALTHEGYEIN

( X I I I . ,  X I V .  sz. melléklettel) 
í r ta :  J ugovics L ajos

A következőkben azokat a földtani felvételeket, ill. ezek nyomán ké
szült kőzet-, ill. kőzetmechanikai vizsgálatok eredményeit kívánom össze
foglalni, amelyeket a Tátika-csoport bazalthegyein és azok kőzetanyagán az 
utolsó öt év alatt eszközöltek. Ezek a vizsgálatok tulajdonképpen kőbánya
kutatások, melyek abból a célból történtek, hogy a balatonparti „Bada
csonyi és Nemesgulácsi bazaltbányák” áttelepítéséhez megfelelő bazalt
területeket megtaláljuk.

Ezeknek az elhatározásoknak a nyomán indultak meg a kutatások a 
Sarvaly-, Szebike- és Prágahegyek bazaltterületein, ahol nemcsak újabb 
földtani felvételeket, hanem részletes kőzettani és kőzetmechanikai vizs
gálatokat is végeztek, amelyeknek eredményeit a következőkben fogla
lom össze.

A Sarvalyhegy bazaltgerince

Sarvalyhegy, a tátikái hasadékvulkán-vonulat ÉK-i vége, mely 1600m 
hosszú, átlag 300—425 m széles bazaltgerinc. Ennek É-i végét feltáró 
„Sümegi bazaltbánya” feltárásai és az újabban készült bányakutatások 
megnyugtató biztonsággal világítják meg e bazaltgerinc hasadékvulkán- 
jellegét.

A Sarvalyhegy általában 17°—197° irányú gerinc, amelyen végig- 
húzódó bazalttelér szerkezetére nézve megállapították, hogy csak az É-i 
végén — a sümegi kőbánya területén — egységes (egyszeri hasadékkitöl- 
tés), de a mai bányafaltól kb. 100 m távolságban kettéágazik, és a sarvalyi 
gerinc D-i nagyobb szakaszán már két, egymástól elkülönült, de közel pár
huzamos bazalttelér húzódik, tehát itt már két vulkáni hasadékon nyomult 
fel a bazaltláva.

Az egyik bazaltvonulat a gerinc nyugati peremén a Kemence-forrásig 
húzódik, és kiemelkedő párkányzatot alkot. E forrás fölött kb. 20 m-re 
összeszűkülő bazalttelérben (1. ábra) végződik a Sarvalyhegy, de DNy-ra 
elhajolva folytatódik a Prágahegy jóval hatalmasabb bazaltgerincében.
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A sarvalyi gerinc másik, K-i oldalán szintén párkányszerűen kiemel
kedő bazaltvonulat húzódik, de nem egyenes irányú, mert többszöri elhaj
lásokkal ju t el a 297,5 magassági pontig, mely a Sarvalyhegy DK-i végét

jelenti. A bazaltvonulat itt sem sza
kad meg, ez az ága is elvékonyodik, 
DNy-i irányban elhajolva áthúzódik, 
és a Prágahegy magasabb, szélesebb 
bazaltgerincében folytatódik.

A sarvalyi vulkáni gerincnek ezt 
a szerkezeti felépítését a X III. sz. 
melléklet és a 2. ábra tárja elénk.

A Tátika-csoport bazalthegyeinek 
felépítésében, a lávakitöréseket ille
tően határozott szakaszosság figyelhető 
meg, lefolyása alapján az itteni vulkáni 
működésben két nagy fejezet különít
hető el. Az első lávakitörések anyagá
ból az egész vulkáni csoportban szűr-

г. ábra. A Sarvalyhegy bazaltvonula
tán ak  D-i vége a Kemenceforrás fö
lö tt: a pannon homokrétegeken á t

törő bazalttelér
Fig. 1. Bout du S de la chaine ba- 
saltique du Sarvalyhegy, au-dessus 
de la source Kemence: fiion basal- 
tique pénétran t dans les couches de 

sable pannonién
Рас. 7. Южный конец базальтового 
массива горы Шарваль над источни
ком Кеменле: базальтовая жила,

masabb lávafolyásokkal indult meg. E két lávakitörési szakasz közé egy
két helyen kistömegű törmelékszórás kapcsolódik, melyből mennyiségileg 
jelentéktelen tufatömegek keletkeztek. A második kitörési szakaszban fel
színre került lávafolyások anyaga azután az egész Tátika-csoportban

2. ábra. J  elmagyarázat: 1. bazalt, 2. pannónai homok, 3 . lej tő törm elék 
Fig. 2. Lég ende: 1. basalte, 2. sable pannonién, 3. éboulis
Рас. 2. Легенда: 7. базальт, 2. панпонский песок, З.осыпь
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megint egységesnek bizonyult, sőt megjelenésre is egyenletes külsejű, mert 
mindenütt szürke színű és állandóan pados-réteges elválású bazaltok 
keletkeztek.

A vulkáni működés mechanizmusa szempontjából megállapítható, 
hogy annak erőssége az első hasadékkitörés után csökkent, sőt a Sarvaly- 
hegy területén teljesen megszűnt, ellenben a Tátika—Farkas—Prágahegyek 
területén centrális kitörésbe ment át, és itt az egykori hasadék felett több 
kisebb kráter alakult ki (3. ábra).

A sarvalyr hasadékvulkán a kitörés alkalmával több kisebb-nagyobb 
homoklencsét emelt fel a fekü pannon rétegeiből. Egyeseket magába 
zárt, másokat a gerinc tetejére felemelt. Ezt a mélyből kiemelkedő nagyobb 
tömeget a kőbányászat kikerülte, és a bányaudvaron visszahagyta. A 4. 
ábra a már kitermelt bányaüregekben visszamaradt homoklencséket mutatja.

A Sarvalyhegy vulkáni gerincét felépítő bazalttípus az egész gerinc 
hosszában egynemű. Ennek a bazalttípusnak tanulmányozására egyrészt a 
sümegi bazaltbánya, másrészt a Sümeg—prágai bazaltbánya feltárásai 
nyújtanak igen jó megfigyelési lehetőségeket.

A sümegi bazaltbánya kőzetének vizsgálatával Mauritz B. is foglalko
zott (4), megfigyeléseihez a sarvalyi gerinc egyéb részeinek bazaltanyagán 
észlelt megfigyeléseimmel én is csatlakozom.

A sarvalyi gerinc bazaltja friss állapotban szürkésfekete színű kőzet, 
mely a levegőn megfeketedik. Tömött szövetében szabad szemmel semmi
féle ásványos elegyrész sem ismerhető fel.

A sarvalyhegyi bazalt legjellegzetesebb sajátsága az oszlopos elválás. 
A szabályos 4—5—6-szögletes oszlopok néha több méter hosszúságúak, 
átlag 10—40 cm átmérőjűek. Az eredeti szerkezet a mélyebb szinteken 
vízszintes, de a kévékbe csoportosult oszlopok helyenként csavart tömege
ket alkotnak. A fekü pannon homok határán 1—2 m távolságban a bazalt 
jól pados, sőt lemezes, színe rozsdabarnára változott, szövete likacsos lesz. 
A gerinc egyes részein, de különösen a sümegi kőbánya feltárásaiban, 
hólyagos-lávás szerkezetű bazaltfoltokat, sőt telérszerűen húzódó tömege
ket is találni.

A sarvalyhegyi bazalt vékonycsiszolatban, mikroszkóp alatt röviden 
a következőkben jellemezhető: szövete hipokristályosan porfiros; ásvá
nyos elegyrészei: olivin, földpát, augit, magnetit, ilmenit, ilmenitcsillám, 
apatit, phillipsit, analcim, kalcit és kőzetüveg. Beágyazások: főleg az 
olivin, de a nagyobb földpátprizmák is elérik a beágyazás nagyságrendjét, 
főleg a gerinc D-i részéről származó bazaltban.

Olivin idiomorf szemcsék Mauritz B. mérései szerint a 600—700 /i-nyi 
nagyságot is elérik. Ezeket helyenként az átjáró szerpentinszalagok apróbb 
kristályszemcsékre darabolják. Ikerösszenövés, zónás kifejlődés nem 
figyelhető meg. A friss olivin szemcséi víztiszták, színtelenek és záryánv- 
mentesek, bennük legfeljebb picotit szemecskéi jelennek meg.

A bazalt alapanyagát felépítő elegyrészek: augit, földpát, magnetit, 
ilmenit, ilmenitcsillám, apatit, zeolitok és üveg. Másodlagosak: kalcit, 
biotitíoszlányok, szerpentin és ércmikrolitok.
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о. ábra. A sümegi kőbánya bazaltjának szövete. 
II Nik. 35 x

A magnetitnek több
nyire négyzetes alakú 
kristályszemcséi elszórva, 
de nem ásványokhoz kap
csolódva, aránylag kis 
mennyiségben j elennek
meg.

Az apatit írnom fo
nál- és tűalakú kristályai, 
valamint az ilmenitcsil- 
lám léc-, lebenyszerű pik
kelyei a világosbarna 
üveganyagban találhatók. 
A zeolitok — a phillipsit 
és az analcim — a kristá
lyosodás végső állapotá
ban keletkeztek, de főleg 
azokban a fehér, halvá
nyan zöldesfehér gömböcs- 
bazalt tömegében elszórva, de helyenkéntkékben találhatók, amelyek e 

eléggé sűrűn csoportosulnak.
A sarvalyhegyi bazaltban a szerpentinesedés és zeolitképződés össze

függésben áll. Az olivint sűrűn járják át a szerpentinszalagok, teljesen 
friss olivin alig látható. A bazaltban foltokban kalcit is található. A sar- 
valyi bazaltvonulat D-i végén és a sümegprágai kőbánya bazaltjában már 
ritkán találni fehér gömböcskéket és zeolitfoltokat. Az olivin itt teljesen 
friss, szerpentinerezés azokban alig észlelhető.

A földpátok 200—300 /г-nyi nagyságúak, összetételük 60—74% An- 
tartalommal, labrador-bytownit összetételű plagioklászok. A prizmás, léc
alakú kristályok részben sajátalakúak, de a tetőzőlapok hiányoznak, ki-

szálasodtak. Különféle 
ikertörvények és öves 
szerkezet általános.

Augit az alapanyag 
fő ásványa, zömök, priz
mái 30—80 fi nagyságúak, 
és mindig csomókba tö
mörülve jelennek meg. 
Áteső fényben kávébarna 
színűek és tekintve, hogy 
ebben a bazaltban a kő
zetüveg is halvány barn a 
színű, az egész alapanyag 
egyöntetűen barna szín
nel áttetsző.
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A sümegi kőbánya, ill. sarvalyhegyi bazalt típusainak ásványos össze
tételéről és szöveti sajátságairól az 5. ábra ad felvilágosítást.

A sarvalyi bazaltvonulat kőzetéből két kőzetelemzésünk van, az egyik 
a sümegi kőbánya bazaltjából (1. t. I.), ez tehát a vonulat É-i végének 
kőzetanyagát képviseli. A másik elemzés a sarvalyi gerinc DNy-i végéről 
való (1. t. II.), tulajdonképpen már a sümegprágai bazaltbánya kőzet
anyagából.

A két elemzés, mint látható, nagy megegyezést árul el, és a kőzettani, 
mikroszkópi vizsgálatot mindenben alátámasztja. Ez a nagy ásványtani és 
kémiai megegyezés természetesen megerősíti az egységes vulkanológiai 
keletkezés feltevését is.

A kőzetelemzésből számított NiGGLi-értékek megegyezése is megerő
síti, alátámasztja e kőbányák bazaltjának megegyezését; mindkét bazalt
típus ugyanazon magmacsalád tartozéka.

1. táblázat
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A Sarualy és Prágahegy bazalttípusainak N ig g l i értékei

A Sarvalyhegy bazalttípusán végzett fizikai és kőzetmeehanikai
vizsgálatok

A sümegi bazaltbánya a Dunántúl legrégibb gépesített kőbányája, 
amelyet 1897—98-ban nyitottak, így már 58 éve termelő üzem; kőanyagán 
többször végeztek kőzetmechanikai vizsgálatokat. A régi vizsgálati bizo
nyítványokból, sajnos, csak keveset sikerült megszerezni, tehát az aláb
biakban közölt összeállítás eléggé hiányos. Üjabb, hasonló vizsgálatok is 
készültek nemcsak a sümegi bazaltbánya, hanem az egész sarvalyi gerinc 
különböző pontjain begyűjtött kőzetmintákon, tehát a sarvalyi gerinc 
bazalttípusának minőségéről és felhasználhatóságáról az alábbi meg
bízható adatok közölhetők:

A sarvalyi bazalt szövete igen finom szemcséjű, tömött és kemény 
kőzet, de üvegtartalmánál fogva rideg, így nem hasad, tehát kockafara
gásra nem alkalmas, csak zúzottkőnek és terméskőnek használható.

A sümegi kőbánya bazaltanyagán



A Sarvalyhegy, ill. a sümegi bazaltbánya anyagán végzett nagyszámú 
mérések eredménye a következő:

fa jsúly  2,856 (8 kőzetm intán végzett mérések középértéke, ha tá ré rték : 
2 ,78-2 ,910)

térfogatsúly 2,848 (8 kőzetm intán végzett mérések középértéke, határérték : 
2 ,8 4 -2 ,8 7 )

vízfelvétel 0,54 súly %
0,61 súly % (3 kőzetm inta vizsgálata, határérték : 0,36 — 0,87)

A sümegi bazaltbánya kőzetanyagán végzett nyomószilárdsági vizsgá
latok eredményeit időrendben a 2. táblázat tartalmazza. Ugyancsak itt 
közlöm azokat a STÜBEL-íéle vizsgálatokat, amelyeket a MÁV Anyag- 
vizsgáló Intézet laboratóriumában végeztek.

A  s ü m e g i  k ő b á n y a  b a z a l t já n a k  STÜBEL-/e7e v izsgá la ti  e re d m é n y e i  * 2

Az újabb útépítési gyakorlatnak megfelelően, a bazaltoknak a bitu
menekkel szemben tanúsított tapadási viszonyait is vizsgálat alá veszik. 
A sümegi bazalt tapadási értéke a R iedel—WEBER-féle módszerrel 
mérve 4,87.

2. táblázat
végzott nv omöszilárdság-vizsgálat ok

11 Földtani Intézet É vi Jelentése —  12
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Tekintve, hogy a bazaltok tapadási értéke a különböző bitumenekkel 
szemben is változik, a következő összeállítás néhány hazai bazalt vonat
kozó értékeit közli:

A Sarvalyhegy felszínén észlelhető bazaltterület kiterjedése 
258,370 m2.

A Prágahegy vulkáni gerince

A Prágahegy bazaltgerince a Kemence-forrástól kezdődően DNy-i 
irányú, és 1700 m hosszúságban követhető. Ennek a csipkézett gerincű ba
zaltvonulatnak a szélessége 200—400 m közötti, míg felszíne átlag 
280—354 m között ingadozik.

A Prágahegy bazaltvonulatát a Sarvalyhegy bazaltgerincével 20 m 
széles bazalttelér köti össze, amelyet a Kemenceforrás felett az ún. „vas
kapui úton” megbontott hegyoldalban tártak fel (1. ábra).

A Prágahegy felépítését a 6. ábra érzékelteti. Ezek szerint annak 
alsó, lankásabb részét pannon kori homok—agyagrétegek építik fel, míg 
a felső meredek oldalú rész vulkáni eredetű. A gerinc felszínén a bazalt
vonulat csúcsai az átlagos 280 m magasságtól 340—354 m-ig emelkednek. 
A gerinc főtömegét fekete színű, oszlopos elválású bazalt építi fel, de a

6. ábra. Jelmagyarázat: 1. oszlopos bazalt, 2. pados-réteges bazalt, 3. pannónia
képződmény, 4. bazaltom lás

Fig . 6. Légende: 1. basa lte columnaire, 2. basa lte stratifié a bancs, 3. formation 
pannoniennes, 4. éboulis basaltique

Puc. 6. Легенда: 1. столбчатый базальт, 2. толстонапластованный слоистый базальт^
3. паннонские образования, 4 . обломки базальта



gerinc tetején kiemelkedő kisebb csúcsok már határozottan pados és sötét
szürke színű bazaltból állnak. Megállapítható azonban, hogy a kétféle ba
zalttípus között az oszloposságon és padosságon kívül alig észlelhető 
különbség. A vulkáni gerinc felépítésében a két kitörési szakasz megálla
pítását csak a kőzetek mikroszkópi képe, szövetének kialakulása indo
kolja (I. tábla 1., 2. ábra). A kétféle bazalttípus kialakulását, ill. a ki
törési viszonyok lefolyását a következőkben jellemezhetjük.

A Prágahegy vulkáni gerince annak a nagy hasadékvulkánnak egyik 
része, mely 5,5 km hosszúságban a Tátika—Sarvaly vonulatot kialakította. 
A Tátikától a Sarvalyig kialakult tektonikai hasadékon hatalmas láva
feltörések anyagából az egész hasadék mentén egynemű szürkésfekete, 
oszlopos elválású bazalt merevedett meg. A Prágahegy szakaszán a 
hasadékfeltörés után a vulkáni működésben szünet állott be. Az újból 
meginduló vulkanizmusban bizonyos fokú visszafejlődés következett, mert 
e nagy hasadék mentén ezekután csak kisebb központi feltörések indultak 
el. Ezek a különálló feltörések hozták létre a Prágahegy gerincén azokat a 
kicsiny bazaltcsúcsokat, amelyeknek kőzete sötétszürke pados bazalt. 
A földtani térkép e kétféle bazalttípus tömegviszonyait is elénk tárja 
(X III. melléklet).

A Prágahegy vulkáni gerincén 1950 tavaszáig semmiféle kőbánya
feltárás nem volt; ekkor kezdték a vonulat É-i végén a Kemence-forrás 
feletti sümegprágai bazaltbánya feltárását. Ez a kőbánya 245 m magasság
ban bontotta meg a Prágahegy bazaltgerincét. Megfigyelhető, hogy a 
bányaüreg jobb oldalán a homokfal egy részét a pannon, többnyire laza 
homokkővé préselt rétegei foglalják el. A bazalt ebben a bányafeltárásban 
csak helyenként oszlopos elválású, mert az üledékes képződmények 
határán vastagon padossá válik.

Kőzettani viszonyok

A Prágahegy vulkáni gerincét felépítő bazalttípusok kőzettanilag a 
következőkben jellemezhetők:

a) A Prágahegy alsó, főtömegét adó fekete, oszlopos bazaltot legjobban 
a sümegprágai kőbánya feltárásaiban tanulmányozhatjuk. Szürkésfekete 
színű, de a levegőn megfeketedő, igen tömött szövetű kőzet ez, amelynek 
egynemű anyagában szabad szemmel semmiféle elegyrész nem ismerhető 
fel; kézi nagyítóval is csak 1—2 mm átmérőjű olivinszemcsék és néhány 
földpátléc figyelhető meg. Ez a bazalttípus nemcsak a kőbányában, 
hanem az egész Prága-gerincben egyenletes kifejlődésű. A gerinc minden 
részén jól kialakult oszlopos elválás a fekü homokrétegek határán pados, 
réteges lesz.

E bazalt szövéte hipokristályosan porfíros. Beágyazások: az olivin és 
földpát kb. egyenlő arányban. Az alapanyag barna színű tömegéből csak 
színtelen, áttetsző, esetleg átlátszó beágyazások emelkednek ki. A barna 
alapanyag mikrolitok, ásványfoszlányok és fonalak sokaságától zavaros. 
11* — 10
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Ebben a meghatározható ásványos elegyrészek a következőkben jellemez
hetők.

Plagioklász-lécek és fonalak aránylag ritkák. Az ilmenit tű i csoportok
ban, sorokban, fenyőfaszerű rendekben találhatók. A barnán áttetsző 
ilmenit-csillám fonál alakú, páfrányszerű lemezekben vagy tetőcserépszerű 
elrendeződésben jelenik meg. Apatit-tűk gyakran sorokban rendeződnek. 
Apró, színtelen átlátszó foltocskákban húzódik meg a zeolit, kis kettős
törésű, oszlopos kifejlődésű a phillipsit. A bazaltos augit az alapanyag leg
fontosabb ásványa. Egyenletes tömzsi oszlopai mindig csoportokba tömö
rülnek. Zárványként apró xenomorf magnetit-szemcsék ülnek bennük, 
míg a kristályok szélein, az üveg-alapanyag határán, ilmenit-tűk helyez
kednek el. A magnetit nagyobb, oktaéderes szemcséi vagy kristályvázai 
elszórtan, tehát ásványhoz nem kötötten találhatók meg a bazaltban.

Beágyazások: az olivin többnyire idiomorf szemcséin az (100/010) 
(110) (101) alapformák gyakoriak. Áteső fényben színtelenek és zárvány- 
mentesek. Optikailag nagy tengelyszög jellemzi: 2V — 90° körül. A 
nagyobb olivinkristályokon kezdődő szerpentinesedés figyelhető meg.

A plagioklász kifejlődése kétféle. Nagyobb, már beágyazás-nagyságú 
oszlopos vagy léc alakú kristályok és az alapanyag rövid tű  vagy léc 
alakú kristályai. A nagy íöldpátkristályok sűrű ikerlemezesek. A terminális 
lapok nem fejlődtek ki, az oszlopok végeiken kiszálasodtak.

A prágahegyi bazalt apró üregeiben Mauritz B. phillipsitet, analcimet 
és a nátrolit rostos pamacsait találta.

b) A Prágahegy felső, sötétszürke pados-lemezes bazaltja. A Prága- 
gerinc tetején megjelenő pados-lemezes elválású sötétszürke bazalt a 
levegőn sötétedik. Szövete durvább, nagyobb szemcséjű, mint az alsó 
oszlopos bazalté.

Ebben a bazaltban szabad szemmel vagy kézi nagyítóval 2—3 mm 
átmérőjű barnászöld olivin-szemcsék, sőt íöldpát-lécek, esetleg néhány 
augit-szemecske is felismerhető.

Vékonycsiszolatban, mikroszkóppal vizsgálva ez a bazalt hipokristá- 
lyos porííros szövetű.

Ä bazalt ásványos elegyrészei: olivin, augit. földpát, magnetit, 
ilmenit, ilmenitcsillám, apatit, analcim és üveg, másodlagosan szerpentin 
és kalcit. Beágyazások: az olivin idiomorf kristályain a szokott alap
formák felismerhetők. Áteső fényben a színtelen kristályok zárvány- 
mentesek. Az olivin nagyobb kristályai a kezdődő szerpentinesedés nyomán 
a szerpentin-befűződések által apróbb szemcsékre darabolódnak.

A bazaltos augit oszlopos kristályain a (100) (010) és (110) formák fel
ismerhetők, de a terminális lapok hiányoznak. Az augit apró és egyenletes 
kristályai csoportokban jelennek meg az alapanyag fő elegyrészeként.

A plagioklász mennyisége kisebb, mint az alsó, oszlopos bazaltban. 
Csak az alapanyagban jelenik meg, ahol vékony lécek, fonalak alakjában 
található; a végei kiszálasodtak. An-tartalma 60—75%.

A magnetit apró négyzetalakú vagy xenomorf szemcséi sűrűn elhintve 
jelennek meg.
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Az alapanyag színtelen foltjaiban földpát, apatit, analcim jelenik 
meg, közöttük kevés üveg húzódik. I t t  találhatók a barnán áttetsző 
ilmenitcsillám-lemezek, -fonalak, amelyek széleiken gyakran opak ilme- 
nitbe mennek át (I. tábla 1. ábra).

A Prágahegy bazalttípusaiból két elemzés készült a Földtani Intézet 
vegyi laboratóriumában. Az alsó oszlopos bazaltot a sümegprágai kőbánya 
bazaltja képviseli, a másik elemzés a 354 m-es főcsúcs pados bazalt
jából való. Ezen elemzésekből számított NiGGLi-értékeket az 1. sz. 
táblázat tartalmazza.

Mindkét bazalt üvegtartalmánál fogva rideg kőzet, nem hasad, így 
kockakő-faragásra nem használható, ellenben nagy keménysége, tömött 
szövete miatt elsőrendű zúzottkő és terméskőanyag.

A Földtani Intézet vegyi laboratóriumában 1955-ben végzett íajsúly- 
és térfogatsúlymérések a prágahegyi bazalttípusokra vonatkozólag a 
következő értékeket szolgáltatták:

A sümegprágai kőbánya bazaltjának vízfelvétele: 0,17 súlyszázalék 
(Műszaki Egyetem Ásvány-Földtani tanszékének laboratóriuma).

A  sü m e g p r á g a i k ő b á n y a  b a z a ltjá n  a MÁV A n y a g v iz sg á ló  L a b o r a tó r iu 
m á b a n  1 9 5 4 — 5 5 -b en  v é g z e t t  STÜBEL-féle v iz s g á la t  e r e d m é n y e :  jó sá g i  
é r té k sz á m  7 7 — 100, v íz fe lv é te l  0 ,7 2  sú ly sz á z a lé k .

A sümegprágai kőbánya bazaltjának bitumen-tapadása a Közlekedés- 
és Postaügyi Minisztérium Útügyi osztályának aszfalt-laboratóriumában 
végzett vizsgálatai szerint a következő:

a. Tapadás az MSZ 19 958 szerint 50%-os. A vizsgálatokhoz használt nagy
lengyel! h ig íto tt bitum en viszkozitása 10 mm 30 C'-on 23 mp.

b. Tapadás a D IN  1995 — 34 U. 37 pont előírása ( R i e d e l - W e b e r  módszer) 
szerint: 6 (nagylengyeli 40 G° lágyuláspontú bitum en).

Szebike vulkáni takarója
Ennek a 2 ,2 8  millió m2 kiterjedésű vulkáni takarónak felszínét 

1,8 millió m2 kiterjedésben egységes, összefüggő bazaltréteg borítja 
(XIV. melléklet). Ez a takaró főleg szürke, pados-réteges bazaltból áll, 
amelynek felszínén a fekete oszlopos elválású bazalt csak kisebb csúcsok 
és gerincek alakjában jelenik meg. Az utóbbi években a szebikei bazalt
takarónak főleg a K-i és DK-i oldalán, tehát azokon a részeken végeztek 
kutatást, melyek a tapolca—sümegi vasútvonalhoz legközelebb esnek.
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A bazaltot borító humusz- és homoktakarót 120 kéziíúrással harántolták, 
majd 21 kutatóaknát is mélyítettek. A bazalttakaró vastagságának 
megállapítása végett 11 mélyfúrást létesítettek, összesen 163,5 fm mély
ségben.

Ezek a mesterséges feltárások a szebikei bazalttakaró szerkezetére 
a következő újabb eredményeket adták. A bazalttakaró felett található 
humusz-, homok- és löszréteg vastagsága átlag 1,70—5,40 m között 
ingadozik. A bazaltréteg vastagsága a 
fúrólyukakban 6,70—16,50 m között 
változott. Minden fúrólyukban a pan
non feküréteget 1,5 m-en harántolták.
Az átfúrt bazaltréteg mindenütt teljes 
egészében tömött szövetű ép kőzet
anyag volt. A Szebike bazalttakarója 
minden esetre az első bazaltterület, me
lyet kőbányanyitás céljából ilyen rész
letességgel, mélyfúrásokkal megkutat
tak.

A szebikei bazalttakaró felépítését 
a 7. ábra érzékelteti, és településére nézve 
a 8. ábra ad felvilágosítást.

A szebikei vulkáni takaró feltárásá
ból megállapítható, hogy mindkét ba
zalttípus — természetesen külön-külön 
— mind színre, szövetre és ásványos 
összetételre, mind külsőre az egész ta 
karón vízszintes és függőleges irányban 
egyenletes kifejlődést!, és mindenütt ép, 
friss és tömött szövetű. Helyenként 
mind a fekete, oszlopos, mind a szürke, 
pados bazaltban apró, átlag 1—2 mm 
átmérőjű fehér, néha zöldesfehér göm- 
böcskék jelennek meg sűrűn és rend- 
szertelenül. Ezeket zeolitok, szerpentin 
és kalcit tölti ki.

A szebikei vulkáni takaró felső szür
kés színű réteges-pados bazaltja jól hasad, tehát faragásra, kockakő
előállításra alkalmas. Szebike DK-i csücskén a XXII. sz. próbafeltárás
ból meg is indult a kockakőtermelés, azonban az eredetileg jól hasadó 
kőanyag hasadása hirtelen megromlott, és nagyon kis százalékra esett 
vissza. A hasíthatóság csökkenésének okát az apró zeolit-gömböcskék 
megjelenésével magyarázom, ezek sűrűsödése csökkenti a bazalt hasadó
képességét.

8. ábra. A szebikei takaró  szürke, 
pados bazaltja. H  =  pannóniai fekü- 

homok
Fig. 8. Basalte gris, a bancs de la 
coulée de Szebike. H  =  sable pan

nonién du m ur
Рас. 8, Серый толстонаслоенный ба
зальт покрова горы Себике. #  =  пан- 

нонский подошвенный песок
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Kőzettani viszonyok

A szebikei vulkáni takaró bazalttípusainak kőzettani sajátságait 
röviden a következőkben jellemezhetem.

Fekete, oszlopos bazalt. Az első kitörésből keletkezett bazalttípus 
szürkésfekete, a levegőn nem változó, színtartó kőzet. Szövete igen finom
szemcsés, tömött, amelyben szabad szemmel semmiféle elegyrész sem 
ismerhető fel. Ez a bazalt állandóan oszlopos elválású, melynek 4—5—6- 
szögű oszlopai átlag 10—30 cm átmérőjüek. A fehér zeolitgömböcskék 
helyenként ebben a bazalttípusban is megjelennek.

A mikroszkópi vizsgálat szerint: szövete hipokristályos, porfíros. 
E bazalttípus ásványos elegyrészei: olivin, plagioklász, augit, magnetit, 
ilmenit, ilmenitcsillám, apatit, zeolit, kevés üveg.

Igen érdekes e bazalt szövetének alakulása, mert a három főelegyrész: 
olivin, íöldpát és augit kristályai igen változatos nagyságúak. Mindhárom
nak vannak olyan nagy kristályszemcséi, amelyek már a beágyazások 
nagyságméreteit is elérik, de ugyanakkor apró szemcséik az alapanyag 
felépítésében tömegesen vesznek részt (I. tábla 3. ábra).

A bazalt alapanyagát főtömegében augit építi fel. Ennek apró, 
zömök oszlopos kristályai csomókba tömörülnek. Az alapanyag felépítésé
ben még kevés olivinszemecske, plagioklászléc is résztvesz. Közöttük 
kevés üveg húzódik meg, mely ha zárványmentes, majdnem színtelen, 
halványbarna árnyalatú. A kőzetüvegben sok a tű alakú apatit és barnán 
áttetsző lemez vagy fonál alakú ilmenitcsillám; így többnyire zavaros és 
barnán áttetsző. E bazalt alapanyagának kevés, zárványmentes, színtelen 
foltját phillipsit tölti ki.

Igen érdekes a magnetit szerepe ebben a bazaltban, az apróbb szem
csék az augitkristályokban zárványként húzódnak meg, míg a nagyobb 
xenomorf, vázszerű szemcsék már valóságos beágyazásként, elszórva 
jelennek meg.

Beágyazások: az olivin nagy, különálló kristályai idiomorfok, rajtuk 
az (100) (010) (110) és (101) alapformák gyakran felismerhetők. A szemek 
zárványmentesek, legfeljebb apró picotitszemcsék ülnek bennük.

A plagioklász nagyobb oszlopok és lécek alakjában jelenik meg a 
beágyazások között. A lécek oldaléléi többnyire elmosódottak, a szomszé
dos ásványszemek mintegy beléjük nőttek. A plagioklászok összetétele 
labrador—bytownit, ikerlemezesek és öves szerkezetűek. Bennük zárvány
ként csak apatitoszlopok találhatók. Az augit nagyobb kristályai már 
beágyazások közé számíthatók.

Szürke, pados bazalt. A második kitörési szakasz lávafolyásaiból 
megmerevedett szürke, pados bazalt nagyobb gyakorlati jelentőségű, 
mert jól hasadó, így kockakő-faragásra is alkalmas. A bazalt szürke 
(kékesszürke árnyalatú), és a levegőn nem változik. Kokkolitos vagy 
napszúrásos bomlást nem árul el.
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A szebikei szürke, pados bazalt mikroszkópos vizsgálatának ered
ményeit röviden a következőkben jellemezhetjük: szövete holokristályosan 
porfíros; elegyrészei: olivin, augit, plagioklász, magnetit, ilmenit, ilmenit- 
csillám, apatit és zeolit. Beágyazás: egyedül az olivin. Nagyobb oszlopos 
kristályain az alapformák jól felismerhetők. Áteső fényben színtelenek és 
zárványmentesek, de a takaró némely részén az olivineken meginduló 
szerpentinesedés figyelhető meg, melynek nyomán a repedésekben vagy 
hasadási irányokban kialakult szerpentin-csíkok feldarabolják a nagyobb 
kristályt. Az alapanyagban található apró olivinszemcsék eredete erre 
vezethető vissza. Az olivin ilyen szerpentínesedésével kapcsolatban 
figyelhető meg a fehér és zeolittal kitöltött gömböcskék gyakoribb meg
jelenése.

A bazalt alapanyagának elegyrészei: augit, plagioklász, magnetit, 
ilmenitcsillám, ilmenit, apatit és zeolit.

A bazaltos augit az alapanyag fő elegyrésze, ahol apró, tömzsi oszlo
pokban és csoportosan jelenik meg.

A plagioklászok hosszú prizmái és lécei végeiken kiszálasodtak. 
Csak apatitzárványok találhatók bennük elvétve. Albit és karlsbadi 
törvény szerinti ikrek gyakoriak. Labrador—bytownit összetételűek.

A magnetit apró xenomorf szemcsékben, ritkábban oktaéderekben 
jelenik meg, főleg mint az augitok zárványa. Néha nagyobb, oktaéderes 
kristályszemcséi már a beágyazás nagyságát is elérik.

Az alapanyag színtelen foltjaiban a földpátokon kívül az apatit, 
ilmenitcsillám, ilmenit és zeolitok helyezkednek el.

Az ilmenit pálcika-, fonálszerű alakzatokban, gyakran páfrányszerű 
tömegekben jelenik meg.

Az ilmenitcsillám barnán áttetsző, hatszöges vagy csipkés lemezek
ben található, a széleken gyakran ilmenitbe mennek át.

A fonál-, pálca alakú apatitszemek vagy hatszöges bázismetszetek 
a színtelen alapanyagfoltok jellegzetes gyakori ásványai.

A zeolitok a többi elegyrészek közötti teret töltik ki, főtömegük: 
phillipsit, ritkábban analcim.

A szebikei vulkáni takaró fekete, oszlopos és szürke, pados bazalt- 
típusainak ásványos összetételéről, ill. szöveti sajátságairól és különböző
ségéről az I. tábla 3., 4. ábra ad felvilágosítást.

A szebikei vulkáni takaró bazalttípusaiból négy elemzés készült a 
Földtani Intézet vegyi laboratóriumában. Az elemzéshez a kőzetmintákat 
a nagykiterjedésű takarónak mind a keleti, mind a nyugati oldaláról és 
egy-egy fekete, oszlopos, ill. pados szürke bazalttípusból választottam ki. 
Az elemzéseket és NiGGLi-értékeit a 3. táblázat tartalmazza.

Az elemzésekből látható, hogy a fekete bazaltok főleg nagyobb 
kovasavtartalomban különböznek a szürke bazaltoktól, de egymás között e 
típusok nagyban egyeznek.



170

3. táblázat
Szebike vulkáni takarójának bazalttípusai

A szebikei vulkáni takaró kétféle bazalttípusának gyakorlatilag 
fontos sajátsága, ill. a rajtuk végzett kevés fizikai és kőzetmechanikai 
vizsgálat eredménye a következő:
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(A Földtani Intézet kémiai laboratórium ában ugyanazon kőzetm intákon párhuza
mosan végzett faj súly- és térfogatsúly-m eghatározások.)

A szebikei bazalttípusoknak a bitumenekkel szemben tanúsított 
viselkedését a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Útügyi Kutató 
Intézetében vizsgálták, és a következő értékeket kapták:

a. Tapadás az MSZ 19 958 szerint: szebikei szürke bazalt 75% ; szebikei fekete 
bazalt 50% ; (nagylengyeli h ig íto tt bitum en viszkozitása 10 mm 30 C°-on 23 mp).

b. Tapadás a D IN  1995 — 34 U. 37. pont előírása (R ie d e l -W e b e r  módszer) 
szerint: szebikei szürke bazalt 7% ; szebikei fekete bazalt 8% ; (nagylengyeli 40 Ck 
lágyuláspontú bitumen).
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