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A dolomit egyetlen magnéziumgyártásra alkalmas hazai nyersanya
gunk, mely nagy mennyiségben és jó minőségben fordul elő. A szakemberek 
évek óta foglalkoznak magnéziumkohó létesítésének kérdésével, ezzel 
kapcsolatban a hazai dolomitokat is megvizsgálták. Az első ilyen irányú 
kutatásokat 1937-ben a Műegyetem Ásványtani Tanszéke végezte. Papp F. 
és Takács T. igen sok jó minőségű dolomitlelőhelyről számolt be, főleg a 
Dunántúlról. A háborús események következtében azonban a magnézium
kohó létesítésének kérdése háttérbe szorult.

Az utóbbi években a Fémipari Kutató Intézet újból programba 
vette a magnéziumkohó létesítését, és ezzel kapcsolatban a dolomitkuta
tást is kiterjesztette a dunántúli dolomitokon kívül Eger és Miskolc kör
nyékére is. Hegedős Gy . vizsgálatai szerint azonban magnéziumgyártásra 
mennyiség és minőség szempontjából a Dunántúli Középhegység ,,fődolo- 
m itja” látszik legalkalmasabbnak.

1955-ben az Inotai Alumíniumkohó kezdeményezésére kísérleti 
célokra dolomitmintákat ju tta ttak  el a Fémipari Kutató Intézethez. 
A kísérletek eredményesek voltak és ez tette indokolttá a terület részletes 
megkutatását.

A kutatási terület az inotai Baglyashegy közvetlen környékén van. 
Az Inota és Várpalota között levő Öreg Kálváriaheggyel DNy-i és ÉK-i 
irányban dolomitból álló sasbérces vonulat kezdődik, mely a Baglyashegy 
táján kiszélesedve nagyjából K-i irányban folytatódik. A dolomit a 
Baglyashegy Ny-i oldalán húzódó Plidegvölgy természetes feltárásában 
nagy vastagságban követhető, ezért vizsgálatainkat ennek környékén 
végeztük (1. ábra).

A felső-triász fődolomit cukorszövetü, tömör, kemény, rideg kőzet; 
színe fehéresszürkétől barnássárgáig és lilásszürkéig váltakozik. Tényleges 
vastagságát nem ismerjük, általában azonban 300—500 m vastagságúnak 
vehetjük.

Ä triász dolomiton sok helyen találunk vöröses bauxitnyomokat. 
Megfigyelhetjük a do]omit felszínén a bauxitelőfordulásokhoz kapcsolódó 
vasas kéreg jelenlétét is.
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1. ábra. Az inotai dolom itkutatás földtani térképe (Inota-—Hidegvölgy). 
zeit' Pleisztocén: 1. dolomit-törmelék, 2. lösz, 3. dolomit-kavics. Pliocén. 4. édes 
vízi mészkő. Felső-eocén: 5. miliolinás mészkő. Középső-eocén: 6. , iiummuh- 
teszes márga. — 7. Bauxitos agyag. — Felső-triász: dolomit. — Porlo dolomit,

10. törésvonal, 11. ku tatóakna, 12. kutatófúrás



Az irodalomnak eddig határozottan az volt az álláspontja, hogy ezen 
a területen hiányoznak az eocén képződmények. Ezzel szemben kutató
aknáink közül háromban találtunk eocén képződményeket. Alsó-eocén 
korúnak tartjuk a 3. sz. aknából előkerült mészkövet, mely 40 cm vastag
ságú humusszal van letakarva. Színe világos-sárgásfehér, erősen mállott és 
törmelékes. Ősmaradványai főleg Miliolinák. Fiatalabb az 1. és 8. sz. 
aknában talált sárga—sárgásszürke rendkívül mállott márga, amelyben 
a Nummuliteszek (N. perforatus M o n t f ., N. complanata L a m k .) szinte 
kőzetalkotó mennyiségűek. E kőzet a középső-eocén fő-nummuliteszes 
szintet képviseli. A belőle kimállott Nummuliteszek a 8. sz. akna közelében 
nagy területen nyomozhatok a szántóföldeken is.

Miocén képződményeket a felszínen csupán a Várpalota és Inota 
közötti Öreg Kálváriahegy környékén találunk. Inotától D-re azonban 
— a kőszénkutató fúrások szerint — a miocén nagy elterjedésű. Ahol a 
szarmatát átfúrták, ott legtöbbször a tortónai képződményeket is meg
találják (50—100 m vastagságban).

A pliocén képződmények teljes vastagsága a várpalotai fúrások 
alapján általában 80 m. Legidősebb tagjai: homok, homokos agyag, 
meszes-kavicsos homok, homokkőpadokkal. A legfiatalabb, egyben leg
nagyobb elterjedésű pliocén rétegtag édesvízi mészkő.

A pleisztocén képződmények sorában dolomitkcwicsot és löszt, valamint 
a holocénbe átvezető szögletes dolomittörmeléket találunk.

Az egész vidék töréses szerkezetű. Legjellegzetesebbek a hosszanti 
vetőkön kívül (ÉK—DNy) a területet felaprózó harántvetők (ÉNy—DK) 
(lásd 1. ábrát).

A hegységszerkezet jelenlegi alakjának kialakításában az ó-stájer 
mozgások a legjelentősebbek, ezek hozták létre a várpalota—bakonykúti 
öblözetet és a sárréti medencét. A harántvetők az új-stájer mozgásokkal 
kapcsolatosak, ill. még fiatalabbak (2. ábra).

A dolomitrétegek általában ÉÉNy-ra 20°—40°-kal dőlnek. Az ÉNy 
felé megbillent szerkezeti egységek megismétlődnek. A vetők és törések 
a dolomit anyagában porlódásos jelenségeket idéznek elő. A porlódás 
csak a vetőzónák területére korlátozódik, így a Hidegvölgy K-i részén. 
A dolomit vegyi összetétele a törések mentén nem változik meg. Ezért a 
kohászati dolomit szempontjából csak a peremvetőknek van jelentőségük.

Fig. 1. Carte géologique de prospection de dolomie d ’Inota (Ino ta—Hidegvölgy) 
JLégende: Pléistocene: 1. détritus de dolomie, 2. loess, 3. gravier de dolomie. Pliocene: 
4. travertin . Éocene supérieur: 5. calcaire a miliolines. Éocene moyen: 6. marne 
num m ulitique.— 7. Argile bauxitifere. — Triasique supérieur: 8. dolomie. — 9. Dolomie 

effritée, 10. ligne de fracture, 11. puits de recherche, 12. forage de recherche
Рис. 7. Геологическая карта разведок на доломит, проведенных в районе с. Инота, 
(Инота-Хидегвёльдь). Легенда: Плейстоцен: 7. обломки доломита, 2. лесс, 3. доломито
вые гальки. Плиоцен: 4. пресноводный известняк. Верхний эоцен: 5. милиолиновый 
известняк. Средний эоцен: 6. нуммулиновый мергель. 7. Бокситовая глина. —Верхний 
триас: 8. доломит. — 0. Распыливающийся доломит, 10. линия нарущения, 77. шурф,

72. разведочное бурение
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A nagy vízigényű magnéziumkohó 
telepítésével kapcsolatban fontos a víz
ellátás kérdése. A vízben közismerten 
szegény területen a triásznál fiatalabb 
rétegek a lakosság vízigényét is csak 
nehezen fedezik. A karsztvíz nyugalmi 
szintje a hidegvölgyi karsztaknában 
125 m a tenger szintje felett. A karszt
víz természetes erózióbázisa a Sárrét 
mocsaras vidéke (110 m tszí. magas
ság), ahol az É-ról D felé szivárgó 
karsztvíz a felszínre lép. Ahhoz tehát, 
hogy a karsztvizet karsztkút telepíté
sével felhasználhassuk, a víznyerő ak
nát 110 m tszí. magasságig kellene mé
lyíteni, olyan tektonikai vonalon, 
amelynek mentén a víz utánpótlása 
könnyen végbemehet. A hidegvölgyi 
karsztkút talán éppen ezért nem felelt 
meg a hozzáfűzött reményeknek, mert 
a dolomitban a karsztkút környékén 
nincsen megfelelő számú hasadék, és 
így a gyors vízutánpótlás lehetetlen. 
Ebben az esetben ui. az utánpótlás 
mértékét nem a jelenlevő karsztvíz 
mennyisége, hanem a dolomit filtrációs 
koefficiense szabja meg.

A dolomit vegyi összetétele

Magnézium előállítására felhasznál
ható minden olyan dolomit, mely a 
19% vagy annál több MgO-tartalom 
mellett szennyezőanyagokat csak kis 
mértékben tartalmaz. A szilikotermi- 
kus eljárásnál a megszabott CaO/MgO 
aránynak 1,54-nél kisebbnek kell len
nie. A fémoxidok és a Si02-tártalom 
2,5%-nál nem lehet nagyobb és az al- 
káli-oxidtartalomnak is kisebbnek kell 
lennie 0,3%-nál.

A minőség megállapítására össze
sen 80 vegyelemzés készült. Ezen be
lül öt mintát Cs a já g h y  G. teljes elem
zésnek vetett alá.
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A CaO- és MgO-arány az öt mintánál 1,48 és 1,50 között van. A kőzet 
tehát valóban típusos dolomitnak nevezhető, a kalciumtartalom igen 
csekély túlsúlyával. A felszíni mállás a CaO/MgO arányt nem befolyásolja 
lényegesen, egyedül a Si02-tartalom kismérvű megnövekedését ered
ményezi. A fémoxidok és a SiÖ2-tartalom még a 7. mintában sem lépi túl a 
megengedett határt, egyébként még ennél is jóval alacsonyabb. Ugyanez a 
helyzet az alkálioxidokra vonatkozólag is. A megengedett maximális 
0,3%-ot még csak meg sem közelítik.

A rendelkezésünkre álló öt, ill. két alkatrészre elvégzett sorozat- 
elemzésekből megállapíthatjuk, hogy a CaO/MgO arány az egész területen 
kedvező. 1,54-nél nagyobb ez az arány azoknál a mintáknál, amelyeket 
közvetlenül a felszínről vettünk, tehát amelyeknek anyaga kissé mállott 
volt. Az üde mintáknak azonban kivétel nélkül 1,54 alatti hányadosuk 
van. Ez megerősíti a teljes elemzések alapján te tt megállapításunkat, 
hogy a felszíni mállás a CaO/MgO arányt lényegesen nem befolyásolta. 
A fémoxidok és a Si02 együttes értéke az előírások szerint nem lehet 
több 2,5%-nál. A sorozatelemzésekből ez az érték könnyen kiszámítható, 
ha az lUOj és a savban oldhatatlan rovatait a megfelelő elemzésekben 
összegezzük. A savban oldhatatlan anyagok között a S i02 mellett még 
más komponensek is szerepelnek, de ezek mennyisége a Si02-hoz képest 
alárendelt. 55 minta közül csupán öt ment túl a 2,5%-os értéken. A 
MgO-tartalom is az egész területen 19% felett van, ami szintén a dolomit 
egyenletes kőzettani kifejlődését bizonyítja. A dolomit vegyi összetétele 
az egész területen alig változik, s feltehető, hogy a mélység felé is ugyanaz 
marad. A felszín alatt elhelyezkedő dolomit minőségére egyébként csupán 
egyetlen adatunk van a karsztkútból kiemelt dolomit képében. Ezt a 
dolomitot azonban eredménnyel használták fel szinitési kísérletekhez.
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Ásványtani összetétel
A Hidegvölgy dolomitmintái közül az 5. számút és 20. számút — 

melyekről teljes elemzés is készült — a Veszprémi Nehézvegyipari Kutató 
Intézetben DTA-vizsgálatoknak vetették alá. A kapott görbéket a 3. ábra 
mutatja.

0________ 1 0 0  2 0 0_______ 3 0 0_______ 4 0 0_______ 5 0 0_______ 6 0 0  7 0 0  8 0 0  9 0 0  1 0 0 0  C*

0 1 0 0  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  6 0 0  7 0 0  8 0 0  9 0 0  1 0 0 0  C*

3. ábra. Az inota-hidegvölgyi dolom itm inták DTA görbéi 
Fig. 3. Courbes DTA des échantillons de dolomie d ’Inota—Hidegvölgy 

Рас. 3. Кривые дифференциально-термического анализа проб доломитов района Инота
Хидегвёльдь
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A két görbe nagyon hasonlít egymáshoz. Mindkettőnek erőteljes 
endoterm csúcsa van 790°, ill. 805° C-nál, továbbá 945° és 950°-on. Ezek a 
csúcsok a magnéziumkarbonát, ill. a kalciumkarbonát hőbomlását jelzik. 
Összehasonlítva a kapott eredményeket a más területekről származó 
dolomitmintákkal, az alábbi eredményeket kapjuk:

A két minta eszerint a többi dolomithoz hasonló ásványtani össze
tételű. Irodalmi adatok szerint az első endoterm csúcsnak 800 C°-on, a 
másodiknak 910 C°-on kellene elhelyezkednie. A két minta első csúcsa 
alig tér el az irodalmi értéktől, a második csúcs ellenben 35—40 fokkal 
magasabb. Földváriné legújabb vizsgálatai szerint ez kevés kalcit 
jelenlétére utal, amit a vegyelemzések igazolnak is.

Mindkét görbén kis exoterm csúcs jelentkezik 525 C°-nál, mely minden 
valószínűség szerint kevés szerves anyagtól ered. A kérdés teljes tisztázásá
hoz azonban további vizsgálatokra lenne szükség.

Az Inota környéki dolomitkőzet tehát uralkodóan dolomitásványból 
áll kevés kalcittartalommal.

PROSPECTION DE DOLOMIE POUR LA METALLURGIE 
DE MAGNESIUM DANS LES ENVIRONS DTNOTA

Par Mme Zs. B á r d o ssy -L ieszkovszky

En connexion avec Tétablissement d’un four de magnésium, nous avons 
cntrepris des recherches de dolomie industrielle dans les environs d’Inota.

La dolomie est triasique supérieure. Au territoire du mont Baglyas- 
hegy et de la vallée Hidegvölgy, eile existe en affleurements étendus. Par 
endroits, dans les affaissements superficiels de la dolomie, on peut observer 
des traces de bauxite. A la différence des données connues jusqu'a présent, 
nous у avons démontré la présence des couches éocénes. Celles-ci consis
tent en calcaire á Miliolines éocéne inférieur et maine niimmulitique éocéne 
moyenne. Au territoire, on peut observer une tectonique fracturée. Ce sont 
les lignes structurales de NW—SE qui sont les plus caractéristiques. Les 
couches dolomitiques shnclinent généralement vers le NNW, avec un angle 
-de 20 ä 40°. A proximité des failles, la dolomie est un peu effritée. On a


