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A nagytétényi bentonitlelőhelyek riolittufából halmirolízis útján á t
alakult anyaga, amely a múlt század hetvenes éveinek végén Szabó J . 
közlése nyomán vált ismertté, minőségileg egyik legjobb hazai bentonit- 
nyersanyagunk.

Az átlag 50 cm vastag bentonittelep az itteni szarmata mészkőösszlet 
felső harmadában foglal helyet. A fekvő és fedő mészkőrétegek anyaga 
közel azonos. A telep egyetlen rétegként éles határral válik el tőlük 
(1. ábra).

A legrégibb bányászkodás területein, így az Endre- és István-táróhoz 
tartozó területrészeken, a telepet többnyire már lefejtették. Lefejtették 
továbbá az Endre-tárótól É-ra új aknával megnyitott terület 50—60 cm 
vastag telepét is a balatoni műút vonalában. I tt  a telep É felé kivékonyo
dott, a felszíntől mintegy 3 m-re volt.

A budatétényi üzem a Géza u., Határsor út és a Jókai utcától a bala
toni müút felé vezető müut között terül el. I tt  a telep a felszíntől 12—15 
m-re van, átlag 50 cm vastagságú; a Ny-i bányamezőben ugyancsak ki
vékonyodott.

A budatétényi üzem bentonittelepe makroszkóposán is három részre 
tagolható. Ezek montmorillonit-tartalma Emszt M. vizsgálatai szerint 
Buzágh—SzEPESSY-féle módszerrel az alábbi:

a felső sárgászöld (20—30 cm vastag) részé 80—82%; 
a középső biotitos (5—10 cm vastag) részé 56—59%; 
az alsó sötétzöld (15—20 cm vastag) részé 85—88%.

Két bentonitminta kémiai összetétele:
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A telep CaO- és Fe20 3-tartalma csak a legritkább esetben haladja meg 
a minőségileg megengedhető 9%-os felső határt.

Víztartalma bányanedves állapotban 21,00—38,00% között van.
Térfogatsúlya laboratóriumi sorozatvizsgálat alapján: 1,69 g/cm3.
A budatétényi üzem Ny-i mezejében a fekvő mészkőből a telepbe be

nyomuló kúp alakú mészkődudorokat lehetett megfigyelni, amelyeknek 
magassága többnyire 30—40 cm, talpszélessége pedig 2—3 m. Felettük a 
bentonittelep 5—10 cm-re kivékonyodik. A telepet teljesen megszakító 
mészkőképződményt nem figyeltünk meg.

Ezek a környezetükben levő szarmata mészkőtől elütő mészkődarabok 
likacsos, üreges szerkezetűek. Anyaguk biogén eredetű: sok Bryozoa, 
továbbá algaszerű mészgumó és féregcsövecske figyelhető meg bennük, 
üregeikben pedig vékonyhéjú kagylók vázai találhatók.

Ezeknek a bryozoás—algás ,,zátonyocskáknakM a képződési lehető
ségei a bentonitanyagot képező vulkáni por hullása után megszűnnek.

Hasonló „onkoid^-nak nevezett képződményeket sokkal nagyobb 
méretekben a Kercsi-íélsziget szarmata rétegeiből, meg a podoliai tortónai 
és a szarmata képződményekből ismerünk.

A budatétényi üzem К —Ny-i irányban húzódó nagy lencseszerű ben- 
tonittelepét ma már csaknem teljesen lefejtették.

Az előbbi üzemrésszel szoros kapcsolatban van a Marx u. és a Jókai u. 
közé eső ún. „Mandulás" előfordulása. Kutakból ismert bentonittelepét 
hat, átlag 26 m mély fúrással kutatták meg. A telep vastagsága átlag 
45—50 cm, minősége megfelel a budatétényi üzem Ny-i bányamezőjében 
fejtett bentoniténak.

E terület bentonitanyagának lefejtését a budatétényi üzemből hajtott 
lejtaknával indították meg.

Az eddig ismert területrészek bányászati szempontból feltárt bentonit- 
telepe bizonyos irányokban elvékonyodik, vagy teljesen ki is ékelődik. 
Az István-táróval feltárt területrész leművelését a telep elhomokosodása 
m iatt szüntették be, az elhomokosodás ÉNy-i irányban a Nagytétény 3. sz. 
fúrás adatai szerint fokozódik.

1. ábra. A N agytétény— B udatétény környéki bentonitelőfordulások földtani váz
la ta . Jelmagyarázat: 1. alsó-miocén kavics, homok, 2. tortónai lajtam észkő, 3. 
sza rm ata  mészkő, 4. kutatófúrások, 5. működő és felhagyott bánya, 6. rétegdőlés, 

7. feltételezett és megfigyelt vetők M =  kb. 1 : 20.000
Fig. 1. Esquisse géologique des occurrences de bentonite des environs de N agytétény— 
B udatétény. Legende: 1. gravier et sables miocenes inférieurs, 2. leithakalk tortonien, 
3. calcaire sarm atien, 4. forages de recherche, 5. mine en exploitation et abbandonnée, 

6. inclinaison, 7. failles supposées et observées
Рас. I . Схематическая геологическая карта бентонитовых месторождений окрестнос
тей сс. Надьтетень и Будатетень. Легенда: 1. нижне-миоценовый гравий, песок, 2. тор- 
тонский известняк типа Лейта, 3. сарматский известняк, 4. разведочные бурения, 
5. эксплоатируемые и неэксплоатированные карьеры, 6. падение слоев, 7. предполо

женный и наблюденный сброс
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2. ábra. A 3. sz. nagytétényi bentonitkutató  fúrás szelvénye 
Fig. 2. Coupe du forage de recherche de bentonite No. 3 de N agytétény 

Рис. 2. Разрез разведочного бурения на бентонит Надьтетень № 3.
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A Nagytétény 3. sz. fúrás által harántolt 35 m vastag mészkőrétegben 
(2. ábra) Laky I. vizsgálatai szerint az alábbi foraminiferák találhatók: 
Elphidium crispum L., E. listen d’Orb., E. aculeatum d’Orb., E. striato- 
pundatum F. M„ E. flexuosa d’Orb., E. fichtelicimim d’Orb., Quinquelo- 
culina affinis d’Orb., Q. venusta Karr., Q. oblonga Mtg., Q. hauerina d’Orb.,
Q. sp., Nonion grcinosa d’Orb., N. boueanum d’Orb., N. sp., Triloculina 
inornata d’Orb., T. consobrina d’Orb., Rotalia beccarii L., Asterigerina 
planorbis d’Orb., Borelis meló d’Orb., Cibicides lobatulus W. J., Lagena 
striata d’Orb.

A foraminiferák egyes rétegekben szinte kőzetalkotó mennyiségűek. 
Jellemző az Elphidium crispum L., az E. listeri d’Orb. túlsúlya. A mészkő
sorozat alsó nyolc méterében a Borelis meló d’Orb. és a Quinqueloculina 
hauerina d’Orb. megjelenése már tortónra utal.

A szarmata mészkő makrofaunája főleg Tapes, Macira, Carclium és 
apró Cerithium fajokból áll.

A szarmata mészkő alsó harmadának egyes rétegei Acicularia genusba 
tartozó mészalgák ernyős telepeit vagy apró likacsos bunkócskáit tartal
mazzák. Hasonló alakokat talált B oda  J. a várpalotai agyagos és a cser
háti homokos szarmata fáciesekben.

A 3. sz. nagytétényi bentonitkutató fúrás három ún. „bentonitos’' 
szintje közül a két alsót és vastagabbat részletesen megvizsgáltuk. Mind
kettő megfelel a már eddigiekben ismert Tétény környéki telepszinteknek, 
anélkül azonban, hogy őket gyakorlati értelemben vett bentonittelepeknek 
tekinthetnők. Agyagos, finomhomokos rétegekről van itt  szó, csekély 
montmorillonit-tartalommal, nagy (58—59%) kvarctartalommal, jelentős 
(1,0—1,1%) T i02-tartalommal és 9%-ot meghaladó Fe20 3 -(- CaO-tarta- 
lommal. A fúrás körzetébe eső terület tehát bentonitkutatás szempontjá
ból meddőnek minősül.

A bentonitszint hasonló elhomokosodása a 3. sz. fúrástól D-re, a bala
toni műút bevágásában a felszínről is ismeretes.

Szerkezeti megfigyelések. A bentonitlelőhelyek törtön—szarmata mészkő
rétegei egymáshoz viszonyítva ÉNy—DK-i vetők mentén elmozdulásokat 
szenvedtek, s így a különböző üzemek bentonittelepe különböző magasság
ban helyezkedik el. Em iatt a fedő szarmata mészkőrétegek vastagsága is 
változó. A nagytétényi (balatoni műút melletti) üzem bentonittelepének 
fedőjében a felszínig 3 m vastag mészkő, a budatétényi üzemben 12—15 m, 
a „Mandulás” területén a telep fölött a felszínig 26 m vastag fedőréteg 
található. A nagytétényi és budatétényi üzemek közötti területen pedig 
tortónai rétegek találhatók a felszínen a szarmata rétegek csaknem teljes 
hiányával.

A törtön—szarmata mészkőösszletnek К  felé, a Duna irányában való 
lépcsős levetését bizonyítja a budatétényi üzem és a vele szomszédos 
„Mandulás” telepe közötti 10 m-es szintkülönbség.


