
IPARI DOLOMITLISZT ÉS -MURVA KUTATÁSA 
PILISYÖRÖSVÄR KÖRNYÉKÉN
(„Összefoglaló földtani jelentés” kivonata)

( X X .  sz. melléklettel)

Irta : B á r d o ssy n é  L ieszko vszky  Zsuzsa

A pilisvörösvári medence Ny-i részén levő Őrhegyen és az innen DNy-ra 
húzódó hegygerincen évtizedek óta termelik a porló dolomitot. A dolomit 
sok helyen egyáltalán nem vagy csak vékonyan van lefedve és így a vállal
kozó kedvű lakosság kutatás nélkül, csákány és kéziszita segítségével tudta 
termelni. A fejtést sok helyen kezdték el, mert amint keményebb részekre 
bukkantak, a munkahelyüket otthagyva, újra lazább helyeket kerestek. 
Ezért az egész környék tele van kisebb-nagyobb feltárásokkal.

1951-ben a dolomittermelés a Pestvidéki Ásványbánya Vállalat keze
lésébe került, mely a szétszórt munkahelyeket összpontosította, korszerű 
felszereléssel látta el. A korszerűsítés eredményeképpen most már nemcsak 
a kőpor volt értékesíthető, hanem a nagyobb szemcsés murva, sőt a darabos 
dolomit is. A felhasználhatóság tehát a következőképpen alakult:

1. Dolomitliszt, fehér, vasmentes (0,1%-nál kisebb vastartalommal), 
szemnagyság 0—1 mm. Üvegiparban és finomkerámiában használják.

2. ,,Kőpor", fehér és sárga, szemnagysága 0—5 mm. Építkezésnél és 
háztartásban használják.

3. Murva 5—10 mm átmérővel. Utak építésénél és karbantartásánál 
használj ák.

4. Kemény, darabos dolomit kohászati célra.
a) Martin acélgyártásnál, gátkészítéshez használt dolomit (10—40 

mm szemnagyságú).
b) Kohászati dolomit (40—120 mm szemnagyságú).

Az állami kezelésbe vétel ellenére a feltárás előzetes kutatás nélkül 
folyt továbbra is. Ezt a hiányosságot óhajtják pótolni szerző vizsgálatai.

Rétegtani felépítés
Triász. A terület legidősebb képződménye felső-triász korú dolomit. 

Ez igen nagy vastagságú, kövületekben rendkívül szegény, úgyhogy nehe
zen taglalható. Általában szürkésfehér színű, és az egész területen erősen
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kb. 90—100 m-rel (XX. melléklet). Az altáróban a kőzet éppúgy szétesik, 
m int a felszínen. A murvásodott dolomit ránézésre eléggé kemény, tömör 
kőzet benyomását kelti, meredek falban áll meg, kalapács- vagy csákány
ütésre azonban apró darabokra hullik szét. A lehullott anyagban lisztszerű 
dolomitpor is van, de találunk szép számmal 2—3 cm-es tömörebb darabo
ka t is. Az 5 cm-t meghaladó dolomitdarabkák azonban eléggé ritkák. 
E három kőzettani válfaj százalékos eloszlása a terület különböző részein 
nagyon változó. Ahol a 0—5 mm szemnagyságú anyag van túlsúlyban, ott 
a dolomitokat porló elnevezéssel jelöltük. Ahol az 5—40 mm közé eső szem
nagyság uralkodik, ott a murvás dolomit elnevezést alkalmaztuk. Végül 
kemény, darabos dolomit néven említjük azokat a dolomitokat, melyekben 
a 40 mm feletti szemnagyság a kőzet nagyobb részét alkotja.

Az egyes dolomitpadok általában 60—80 cm, ritkábban 1—2 m 
vastagságúak.

A dolomitpadok porlódásának foka nagyon különböző, és teljesen sza
bálytalanul változik. Egészen kemény, darabos dolomitpad után közvetle
nül porló dolomitréteg következhetik anélkül, hogy bármilyen tektonikai 
okra vissza lehetne vezetni. A különböző mértékben porlódott részek 
között semmi nyoma nincsen elmozdulásnak vagy más tektonikai igénybe
vételnek.

A területen legelterjedtebb a murvás dolomit; igen gyakori a porló 
dolomit is, a kemény darabos dolomitot ritkán találjuk.

Az egyes dolomitrétegek csapásirányban nehezen követhetők, mert 
minőségük nemcsak dőlés-, hanem csapásirányban is változó. Ez a változás 
rendszerint nem éles, de fokozatosan a legkeményebb dolomit is murvás, 
majd porló dolomitba mehet át. A nagyfokú változékonyság m iatt szinte 
lehetetlen pontosan megadni az egyes területrészek porlódásának százalé
kos arányát. Minden meghatározás csak az észlelés közvetlen környékére 
vonatkozik, és semmiféle biztosítékunk nincs, hogy akár 1—2 m-rel távo
labb hasonló összetételű anyagot találjunk. így az Őrhegytől Ny-ra és D-re 
levő két nagy kőfejtő a porló dolomit mellett sok murvás dolomitot is tar
talmaz. Az Őrhegytől D-re eső részen a dolomit rétegzettsége csak nehezen 
ismerhető fel. É felé haladva a rétegzettség egyre jobban kivehetővé válik 
(2. ábra).

Az Őrhegytől É-ra levő kőfejtő anyaga eléggé eltér a terület jellemző 
dolomitjától. A dolomit itt  teljesen porlott, lisztszerűen széteső. Szem
nagysága túlnyomóan 1 mm-nél is kisebb. Hófehér színű. Egyes rétegeit 
néhány mm-es sárgás, limonitos csík választja el egymástól. A limonitos 
réteglap szintén finomszemcséjű dolomitlisztből áll, csupán 1—2% vasat 
tartalmaz.

Ezt a fehér dolomitlisztet a terület többi részén sehol sem észleltük. 
Az altáróban, mely e kőfejtő alatt végződik, a porlódás korántsem olyan 
mértékű, mint a kőfejtőben, és a porlott dolomit szemnagysága is durvább.

Az Őrhegytől D-re levő kőfejtő dolomitja — az eddigiektől eltérően — 
túlnyomóan sárgás színű, és erősen porlódó (,,sárga kőpor”)- Kevesebb mur
vás anyagot tartalmaz, de távolról sem olyan finomszemű, mint az É-i kő-
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2. döru. A pilisvörösvári dolomitkutatás földtani térképe. Jelmagyarázat: Negyed
kor: 1. futóhomok, lösz. Oligocén: 2. agyagos homok, 3. hárshegyi homokkő. 
Kréta: 4. vörösagyag. Triász: ő. dachsteini mészkő * 6. dolomit. — 7. Feltételezett 

vetők, 8. észlelt vetők, 9. kőfejtők, 10. altáró
Fig. 2. Carte géologique de prospection de dolomie de Pilisvörösvár. Légende: Quar- 
ternaire: 1. sable mouvant, loess. Oligocéne: 2. sable argileux, 3. grés „de Hárs
hegy”. Crétacé: 4. argile rouge. Triasique: 5. calcaire de Dachstein, 6. dolomie. — 

7. Failles supposées, 8. failles observées, 9. carrieres, 10. galerié
Рас. 2. Геологическая карта разведок на доломит, проведенных в районе с. Пилиш- 
вёрёшвар. Легенда: Четвертичный период: 1. сыпучий песок, лесс. Олигоцен: 2. глинис
тый песок, 3. песчаник типа Харшхедь. Меловой период: 4. красная глина. Триас: 
5. известняк типа Дахштейн, 6. доломит. — 7. Предположенный сброс, 8. установ

ленный сброс, 9. карьер, 10. наследственная штольня

18 Földtani Intézet Évi Jelentése — 21
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fejtő dolomitlisztje. Rétegzettsége sem olyan kifejezett. A kőfejtő egyik 
részén két dolomitpad közé 10—30 cm vastag zöld agyag települ. E zöld 
réteg helyenként világossárga, okkersárga és fehér foltokat is tartalmaz. 
Tapintása zsíros; nedvesen képlékeny; kiszáradva erősen felrepedezik. 
Iszapolási maradékában sem törmelékes ásványszemcséket, sem ősmarad
ványokat nem találunk.

A DTA vizsgálat (3. ábra) szerint a zöld agyag uralkodóan illitből áll, 
alárendelten mon/mon//om7-tartalommal. A zöld agyagban levő fehér fész-

3. ábra. 1. Dolomit és zöld agyag érintkezési felületén észlelt fehér sáv; anyaga: sok 
dolomit, kevés kaolinit (Pilisvörösvár). 2. Zöld agyagréteg fehéres fészke. Kaolinit,, 
kevés dolomit (Pilisvörösvár). 3. Zöld agyagréteg dolomitból: uralkodóan illit, 

esetleg kevés m ontm orillonit (Pilisvörösvár)
Fig. 3. 1. Bande blanche observée au contact de la dolomie et de l ’argile verte; 
sa subtance consiste en beaucoup de dolomie et peu de kaolinite (Pilisvörösvár).
2. Nid blanchátre d ’une couche d ’argile verte. K aolinite, peu de dolomie (Pilis
vörösvár). 3. Couche d ’argile verte en dolomie: Pillite у  domine, éventuellement 

peu de m ontm orillonite (Pilisvörösvár)
Рас. 3. 1. Белая полоса, обнаруженная на контакте доломита и зеленой глины; она сла
гается значительным количеством доломита и небольшим количеством каолинита 
(Пилишвёрёшвар). 2. Белесоватое гнездо слоя зеленой глины. Каолинит, небольшое 
количество доломита (Пилишвёрёшвар). 3. Слой зеленой глины в доломите: преоблада
ющей частью иллит, может быть небольшое количество монтмориллонита (Пилишвё

рёшвар)
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kék viszont uralkoclóan kaolinból állnak, amelyhez kevés dolomit is járul. 
A dolomitkőzet és a zöld agyag határán gyakran előforduló fehéres érint
kezési felület csak kevés kaolinitet és sok dolomitásványt tartalmaz. Vadász 
E. akadémikus véleménye szerint a pilisvörösvári zöld agyag nem azonos 
a dachsteini mészkő hasonló rétegeivel. Keletkezésének kérdése ma még 
nagyrészt tisztázatlan.

Vegyi összetétel. A dolomit vegyi összetétele a szemnagysággal nem hoz
ható közvetlen kapcsolatba. A finom, lisztszerű dolomitminták a murvá- 
sabb dolomitmintákkal teljesen megegyező vegyi összetételűek.

A dolomit kétségtelenül legváltozóbb alkatrésze a Fe. Ennek mennyi
ségére közelítően már a dolomit színárnyalatából is tudunk következtetni. 
A vegyelemzések szerint a hófehér és szürkésfehér színű dolomitminták 
Fe20 3-tartalma 0,03—0,10% közt változik. A világossárgás dolomitminták 
vastartalma átlagosan 0,10—0,37%. Az élénk okkersárga és rózsaszínű 
dolomitban a Fe20 3 mennyisége 1%-ot is meghaladhat.

A savban oldhatatlan rész rendszerint nem haladja meg az 1,5%-ot, leg
inkább pedig 1% alatt marad. A kalcium és magnéziumoxid mennyisége a 
legállandóbb, sem a szemnagysággal, sem a színárnyalat változásával nem 
hozható kapcsolatba.

A rendelkezésünkre álló valamennyi elemzés alapján a terület dolomit
jának átlagos vegyi összetétele: CaO 30,9%; MgO 20,9%; Fe20 30,08%; 
savban oldhatatlan 0,56%; izzítási veszteség 47,0%; CaO/MgO 1,48.

Ásványtani felépítés. A pilisvörösvári dolomit ásványtani felépítésére 
nézve igen kevés adatunk van. Gedeon T. 1957-ben készült dolgozatában 
(2) egy pilisvörösvári dolomitminta DTA dehidratációs és „Habicht- 
görbé”-jét, valamint röntgen-felvételét közli. A DTA felvétel szerint a 
minta két, dolomitra jellemző, endoterm hőbomlási csúcsa 800° és 910° hő
mérsékleten jelentkezett. Ezek az adatok a dolomitásvány Földváriné 
által közölt (1) irodalmi hőbomlási adataival tökéletesen megegyeznek.

A röntgen-felvétel interferencia-vonalai alapján viszont Bidló G. 
kimutatta, hogy az uralkodó mennyiségben levő dolomitásvány mellett a
18* -  íо
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kőzet kevés nesquehonitot (MgC03 • 3H20) és gipsz-félhidrátot (CaS04 • 
У2Н 0О) tartalmaz. Akőzet vastartalmának ásványtani formájára közvetlen 
adatunk nincsen. A szín alapján valószínűnek látszik, hogy főleg gőthit, 
ritkábban hematit formájában van jelen.

A dolomitporlás okát a szerzők egy része felszíni kőzetmállásban keresi, 
mások a tektonikával hozzák kapcsolatba, ismét mások hévforrások tevé
kenységével magyarázzák a porlódás létrejöttét (3).

Megfigyeléseink szerint a dolomitporlódást nem lehet kizárólag fel
színi kőzetmállás hatásaira visszavezetni. Porló dolomitot ui. az altáróban 
több mint 100 m felszín alatti mélységben is nagy mennyiségben találtunk. 
Kétségtelen viszont, hogy a felszíni mállás is hozzájárulhatott a porlódási 
folyamat előrehaladásához. Erre vall az északi kőfejtőben te tt megfigyelé
sünk, mely szerint a felszíni részeken teljesen elporlott dolomit a kőfejtő 
alatti altáróban durvább szeművé válik.

A porlódás és a tektonika között látszólag nem lehet közvetlen össze
függést találni. Porlott és keményebb dolomitrétegek között nem találtunk 
elmozdulásra utaló nyomokat. Gyakran találunk ugyan a dolomitban moz
gási síkokat csúszási tükörrel, dörzsbreccsával. Ezek mentén azonban 
gyakran semminemű porlódást nem figyelhetünk meg. Nem mondhatjuk 
tehát azt, hogy a porlódást a tektonikus mozgások dörzsölő hatása idézte elő.

A dolomitporlódás és a tektonika közötti kapcsolat inkább abban áll
hat, hogy a porlódás törésvonalak mentén feltört hévforrásokhoz kapcso
lódhat. Bár saját megfigyeléseink nem m utattak ki közvetlen összefüggést 
a porlódás és a tektonika között, mégsem tartjuk kizártnak, hogy ennek is 
szerepe lehetett a porlódás létrejöttében. Az egész területre jellemző 
nyomásos tektonikai igénybevétel ui. a rideg kőzetanyagot összetöredezte 
és fellazította, s így mintegy előkészítette azt a porlódás folyamatára.

Megfigyeléseink szerint porlódásra nem minden dolomitfajta alkalmas. 
A porlódás feltételei részben már a dolomit kőzettéválásakor kialakultak 
azáltal, hogy az egyik dolomitréteg finomabb szemcsés szerkezetűvé kristá
lyosodott át, mint a másik. A finomszemcsés dolomit megfigyeléseink sze
rint sokkal jobban porlik, mint a durvább szemű. A porlódás egyes helye
ken határozottan rétegek mentén mutatkozik. Ez sem általános jelenség, 
mert főleg a gyengén rétegzett dolomitban a porlódott részek szabálytala
nul terjednek át egyik rétegről a másikra.

A hévforrásos elmélet híveinek ( J a k u c s  L. 3 és G e d e o n  T. 2) érveivel 
szemben meg kell állapítanunk, hogy a területen található vetők mentén 
hévforrásos tevékenység nyomait nem észleltük. Egyedül a Kálváriahegy 
kőfejtőjében észleltük hévforrásos tevékenység nyomait. Az esetleges hév
forrásoknak eszerint nagyobb mélységben vagy nagyobb távolságban kel
lett hatásukat éreztetniük. Kérdéses viszont, hogy ilyen esetben valóban 
fel tudták-e melegíteni a kőzetet a J a k u c s  L . által megkívánt 29 C°, ill. 
a Ge d e o n  T. által gipszfélhidrát jelenléte alapján föltételezett 50 C° feletti 
hőmérsékletre. A dolomitporlódás tehát ma még részleteiben tisztázatlan, 
egymásnak ellentmondó elméletekkel magyarázott folyamat, amelynek 
teljes megismeréséhez még sok alapos részletvizsgálatra lesz szükség.
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PROSPECTIONS DE DOLOMIE INDUSTRIELLE 
DANS LES ENVIRONS DE PILISVÖRÖSVÁR

P ar Mme Zs. B á r d o ssy -L ieszko vszky

Au mont Őrhegy, dans la partié de ГW du Bassin de Pilisvörösvár, од 
exploite la dolomie depuis plusieurs dizaines d’années. On у produit quatre 
sortes industrielles de dolomie, notamment:

1°. farine de dolomie (grandeur granulom étrique 0 a 1 mm),
2°. sablon (grandeur granulom étrique 0 a 5 mm)
3°. cailloutis (grandeur granulom étrique 5 a 10 mm),
4°. dolomie dure, grossiere (grandeur granulom étrique 40 a 100 mm).

La dolomie est triasique supérieure. Dans le bassin, eile est récouverte 
d’une série des couches éocénes, oligocénes et quarternaires.

La structure du territoire est fracturée. La direction des lignes princi- 
pales structurales du Mésozoíque sont de NW—SE. La dolomie s’incline 
généralement vers le N, avec un angle de 25 á 35°. La nuance de couleur 
de la dolomie est déterminée par sa teneur en fér. C'est la dolomie a 
cailloutis qui у est la plus abondante, la dolomie effritée est aussi fréquente, 
tandisque la dolomie dure, grossiére se présente rarement. Les degrés 
d'effritement des divers bancs de dolomie sont trés différents et changent 
d’une maniére tout ä fait irréguliére. Dans une des carriéres, au S de PŐr- 
hegy, la dolomie est traversée par une couche d'argile verte, épaisse de 10 á 
30 cm. Celle-ci consiste en illite, ayant une teneur subordonnée en mont- 
morillonite, d'aprés Tanalyse thermique différentielle.

On ne saurait établir aucune relation directe entre la composition 
chimique de la dolomie d'une part et sa grandeur granulométrique et effrite- 
ment d’autre part. Sur la base de la valeur moyenne des analyses, voici la 
composition moyenne de la dolomie : 30,9% de CaO, 20,9% deMgO, 0,08% 
de Fe30 3, 47,0% perte d’ignition, 0,56% de résidu insoluble, proportion 
CaO/MgO: 1,48.

Sur la base des analyses thermiques différentielles et par rayons X, la 
composition minéralogique de la dolomie est tout ä fait réguliére: le minéral 
dolomitique у étant dominant. En outre on a décelé des quantités non 
considérables de nesquehonite et de sémihydrate de gypse.

Les causes de Teffritement de la dolomie ne sont encore éclaircies. 
Selon certains chercheurs, on peut le ramener á la désagrégation super- 
ficielle. D’autres pensent ä Peffet des sources thermales ou ä celui des for
ces tectoniques. Aucune de ces suppositions n ’est pas süffisante á eile seule.


