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A Romhányi-rög a Duna-balparti triász rögök egyik, a ielső-oligocén 
és miocén képződmények közül kiemelkedő tagja. ÉK-i irányban a dunán
túli mezozóos alaphegység utolsó felszínen levő képviselője. Fennállását 
és morfológiáját a posztoligocén tektonizmusnak köszönheti, jelenlegi 
gazdasági szerepét pedig az alsó-oligocén kori (hárshegyi) homokkőben 
levő jó minőségű tűzállóagyagnak (XXV. melléklet).

A nógrádi dombvidék bázisát feltevésünk szerint kristályos kőzetek 
alkotják, amelyek azonban csak távol É-on kerülnek napfényre. A hegység 
legidősebb felszíni képződménye a felső-triász kori dachsteini mészkő. 
Ennek erősen lepusztult felületére az 1957. évi III. sz. perspektivikus 
fúrás tanúsága szerint bauxitlencse-törmelékbreccsa telepszik.

A Délhegy É-i, ÉK-i és D-i oldalán fúrásokban, továbbá a Kőhegyen 
felszínen az alább említett breccsákon vagy közvetlenül a dachsteini 
mészkövön felső-eocén kori kevés nummuliteszt tartalmazó lithothamniu- 
mos mészkövet találunk. Míg a Kőhegyet nagyobb vastagságban fedi, 
addig a többi helyen csak foszlányait ismerhetjük fel.

Tűzállóagyagkutató fúrásainkban a rétegsor következő tagjaként 
változó vastagságú márga jelentkezett. Felszíni előfordulása megtalálható 
a Hidegkúti-erdőben levő mészkőbányában. A világosszürke és barnás
szürke színű, több-kevesebb meszet tartalmazó márga felső része kova
savas, ún. „csengő márga” . A tekintélyes mértékű lepusztulás miatt 
fúrásainkban ez az agyag sokszor, sőt néha az egész márgaösszlet is kima
radt. A márga helyenként a fedőben levő hárshegyi homokkő alsó részébe 
is bemosódott.

A tűzállóagyagtelepeket a Romhányi-rög 98%-át borító, 60—80 m 
vastag, alsó-oligocén (lattorfi) kori hárshegyi homokkőösszlet foglalja 
magába, melynek kisebb roncsait a Kőhegy eocénje fölött is megtaláljuk. 
A hárshegyi homokkőösszleten belül két jól megkülönböztethető szintet 
jelölhetünk ki. Az alsó általában durvaszemű, kemény, kovasavas és 
vasas kötésű, a felső laza, igen sokszor agyagos és általában finomabb szemű.
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A tüzállóagyaglencsék a felső homokkőszint alsó részén helyezked
nek el.

Bányászati szempontból három műrevaló agyagszintet különböztet
hetünk meg (1. a XXVI. mellékletet). Ezek közül a legnagyobb vastagság
ban és legjobb minőségben az I. sz. agyagszint fejlődött ki. Az agyagszintek 
egymástól való távolsága az egyes kutatási területeken eltérő.

Az agyagszinteken belül telepeket különíthetünk el. A telepek sokszor 
kisebb homokkőlencséket zárnak magukba. Fúrásainkban a telepek 
száma nagyon eltérő (1—8 db).

A telepen belül padokat különböztettünk meg, amelyek kőzettípus 
és minőségi változást jelentenek. Az egy telepen belüli padok száma is 
rendkívül változó.

A Romhányi-rög hárshegyi homokkövében elhelyezkedő tűzállóagyag 
lencsés kifejlődésü.

A hárshegyi homokkőből fokozatos átmenettel jutunk a középső- 
oligocén agyagba. Minthogy ez a képződmény korban és kőzettani kifejlő
désben a Budapest környéki kiscelli agyaggal azonosítható, sokan kiscelli 
agyag néven emlegetik.

A íelső-oligocén kori homokkő és slír a Romhányi-rög peremén helyez
kedik el. Mély lézökkenések által került a hárshegyi homokkővel egy 
szintbe, és a környező területeket főleg ez a képződmény borítja.

A íelső-oligocén alsó része agyagos, s fokozatos átmenettel fejlődött ki 
a fekiiben levő agyagból.

A Romhányi-rög felszínét hatalmas területen borítja lösz, ami csak 
kisebb mértékben típusos, nagyobb mértékben pedig agyagos (1. táblázat).

A ROM HÁNYI-RÖG TŰZÁLLÓAGYAGJÁNAK KŐZETTANI
JELLEM ZÉSE

A tüzállóagyagtelepeken a következő kőzettípusok különböztethetők 
meg: 1. zsíros agyag, 2. sovány agyag, 3. homokkal szennyezett agyag,
4. homokos agyag, 5. agyagos homokkő.

Az agyagot szennyező durva törmelékszemcsék között a kvarcon 
kívül jelentősebb mennyiségű a kvarcit, pirit, a vasas gumó, csillám és 
szervesanyag-maradvány. A kvarcszemek közepes koptatottságúak. A szi- 
lánkos szemek mennyisége igen csekély.

A tüzállóagyagtelepeket magába záró hárshegyi homokkő ásványai:
a) allochtonok: kvarc, kvarcit, csillámpala, agyagpala, mészkő, dolo

mit, sziderit, kaolinit, montmorillonit, diaszpor, böhmit, illit (?);
b) aiitochtorrok: glaukonit, klorit, kalcit, gipsz, pirit—markazit, kőszén.
A bánk—petényi tüzállóagyag kaolinites agyagkőzet. A M. Áll. Földtani

Intézetben K o b l e n c z  V. által elvégzett DTA-vizsgálatok a kaoliniten 
kívül elenyészően csekély mennyiségű diaszport és böhmitet is kimutattak 
benne. A legújabb megfigyelések szerint pedig lokálisan kevés nakrit és 
dickit is előfordul (1. ábra).
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Az Építőanyagipari Központi Kutató Intézetben Takáts T. elkészí
tette két íelsőpetényi agyag röntgenvizsgálatát. A felvételek Fe K a
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1. ábra. A Rom hány i-rög tűz álló agyagjainak néhány jellegzetes DTA görbéje
Fig. 1. Quelques courbes therm iques différentielles des argiles réfractaires de la

m otte de Rom hány
Рис. 7. Несколько характерных кривых дифференциально-термического анализа 

огнеупорных глин Ромханьской глыбы

sugárral, 30 KV feszültséggel, 20 mA áramerősséggel, m űanyagcsöves 
preparátum alkalmazásával készültek (2. és 3. ábra).
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Petényi szürke agyag
(1. 3. ábrát)
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Az iszapolt agyag elektronmikroszkópi felvételét Á k o s i  K. készí
tette el (4. ábra).

4. ábra. Iszapolt petényi agyag elektronmikroszkópi felvétele. 10 000 x es nagyítás 
Fig. 4. Photographie á microscope électronique d ’argile tra itée  de Petény. 10 000 X
Рас. 4. Электронно-микроскопическая фотография отмученной Петеньской глины.

х 10 000.
A szabad kovasavtartalom az Ásványbányászati Központi Labora

tórium vizsgálata szerint 5—15% között ingadozik. A bánk—petényi
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Az alkália-vizsgálatok eredménye:

Feltűnők a magas K 20- és T i02-értékek. A T i02 legkisebb értéke 
0,62%, legnagyobb mennyisége pedig 2,58%. Kisebb mennyiségben csak 
a felső, másodlagosan oxidált telepekben, a fehér agyagokban észlelhető.

Az ipari szempontból hátrányt jelző vastartalom (Fe20 3) 0,5—9,7% 
között változik. Mivel ennek értéke általában 2—3% körül van, ez jelenti 
minőségi vonatkozásban a legnagyobb hátrányt.

Ha az A120 3 értéke +30% , magas Al-tartalmú agyagokról beszélünk. 
Az iszapolt petényi agyag Al20 3-tartalma 33%, tehát a magas Al-tartalmú 
agyagokhoz tartozik.

A bánk—petényi tüzállóagyagtípusok jellemző szemcseösszetétele:

A bánk—petényi agyagok legnagyobb értéke ipari szempontból a 
kitűnő plaszticitás, ami a kedvező szemcsemegoszlásnak és a —2 fi-os 
szemcsék tekintélyes mennyiségének köszönhető.

Az agyag általában magas kaolinittartalma magyarázza a jó tűz- 
állóságot.

A tűzállóagyagnak azonban nagy a szórása (26—33 Sk), és tűzálló- 
sága már kis távolságon belül is erősen változik. Ennek oka a szeny- 
nyező anyagok (Fe20 3, K 20, amorf kovasav, amorf vasszulfid stb.) álta
lános elterjedésében keresendő. A rendkívül változó minőségről tanúskodik 
a felsőpetényi bánya K-i mezejének minőségi térképe is (5. ábra).

A Romhányi-rög jelenlegi ismereteink szerint hazánk legnagyobb 
kiterjedésű s legjobb minőségű tűzállóagyag-bázisa.
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6. ábra. A felsőpetényi tűzállóagyagbánya K-i mezejének minőségi térképe. — Jel
m a g y a r á z a t1. zsíros tűzállóagyag, 2. sovány tűzállóagyag, 3. homokos tűzálló- 
а £Уа&> <  26 SK tűzállóagyag, 5. 26— 28 SK tűzállóagyag, 6. 29—30 SK tűzálló- 
agyag, 7. 31—32 SK tűzállóagyag, 8. 33— 34 SK tűzállóagyag, 9. nincs minőségi

vizsgálat
Fig. 5. Carte des qualités de l ’argile réfractaire du champ oriental de la mine de Felső- 
p e té n y .—• Légende: 1. argile réfractaire grasse, 2. argile réfractaire maigre, 3. argile 
réfractaire sableuse, 4. argile réfractaire, <  26 SC, ő. argile réfractaire de 26 a 
28 SC, 6. argile réfractaire, de 29 a 30 SC, 7. argile réfractaire, de 31 á 32 SC, 8. argile 

réfractaire, de 33 á 34 SC, 9. sans examen qualitatif
Рас. 5. Карта качества восточного поля карьера огнеупорной глины с. Фелынёпетень. 
— Легенда: 1. жирная огнеупорная глина, 2. тощая огнеупорная глина, 3. песчаная 
огнеупорная глина, 4. огнеупорная глина до 26 конусов Зегера, 5. огнеупорная глина 
26—28 КЗ, 6. огнеупорная глина 29—30 КЗ, 7. огнеупорная глина 31—32 КЗ, 8. огне

упорная глина 33—34 КЗ, 9. качественного испытания не было
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A BÁ N K —P E T É N Y I TŰZÁLLÓ AGYAG K E L E T K E Z É S I 
K Ö R Ü LM ÉN Y EI

A hárshegyi homokkőösszlet és a benne elhelyezkedő tűzállóagyag ш  
Ős-Vepor kristályos kőzeteinek lepusztulása révén, az alsó-oligocén 
folyamán került jelenlegi helyére.

A tűzállóagyag a kristályos kőzetek földpátjaiból jö tt létre, minden 
bizonnyal hidrotermális működés útján. Földpátot a hárshegyi homokkő
ben már egyáltalán nem, vagy csak elvétve és erősen bontott állapotban 
találunk.

A kaolinit-agyag kialakulása az elsődleges előforduláson nagy 
intenzitással ment végbe.

Az agyagok kifejlettségét az A120 3 : Na20  aránnyal fejezzük ki. 
A Romhányi-rög tűzállóagyagjaiban 0,01%-^ 0,84%, átlagosan 0,25% 
Na20 -t találunk. A homok és szervesanyag-mentes agyag Al20 3-tartalma 
pedig 33,25%. Az ezekből számított mutató gyakorlatilag tökéletes 
átalakulást és igen erős agyagásványképző folyamatot bizonyít.

A hárshegyi homokkőnek egymást váltó, vastag agyagos és agyag
mentes szintjei vannak. Az agyagmentes szintekben föl dp át is jelentkezik. 
Ebből a lehordás történetére kapunk felvilágosítást.

A hárshegyi homokkő vastagságából, a durva törmelék nagy mennyi
ségéből és a kavicsszemek kismérvű koptatottságából s abból, hogy a 
durva törmelékkel együtt legtöbbször agyag is leülepedett, a lehordás 
nagyságára és gyorsaságára következtethetünk.

A törmelék útja valószínűleg az eocénvégi tektonizmus egyik ÉNy— 
DK-i irányú árkos leszakadásán kialakult folyómeder volt.

A leszállított törmelék az oligocén tengerbe, ill. annak egyik É-i 
öblébe került, ahol a tenger hullámzása szétteregette.

A terrigén üledékek nagymennyiségű finom törmeléket és kolloid 
anyagot is tartalmaznak. Ez utóbbi a lehordáskor szuszpenzió formájában 
szállítódik. A folyók vízébe került nagymennyiségű szerves anyag stabilizá- 
torként szerepel, és növeli a diszperzitás fokát. A kolloidális alumínium- 
szilikátokcn kívül az oldatban még kolloidális kovasav, alumíniumoxid- 
hidroxid, továbbá egyéb kolloidális ferrioxid-hidroxid is volt. A fehér 
homokkő nagy részét a szedimentáció alkalmával szingenetikusan kivált 
kolloidális fémoxid-hidroxidok vörösre, sárgára, barnára és lilára színezték. 
A törések mellett felszálló víz hasonló megjelenéssel ugyancsak szennyezte 
a homokkövet. A Romhányi-rög területén és környékén tehát kétféle 
vasasodást és kovásodást találunk. A kovasavas kötés és a vasasodás 
mértéke igen változó.

Az alsó-oligocén tenger vízszintje az agyagos homokkő leülepedése 
közben többször megváltozott, s ennek következtében területünk időnként 
szárazra került. Árkok és vápák alakultak ki rajta lagúnákkal és buja 
növényzettel. Ez a térszín szolgált a tűzállóagyagtelepek ágyául. A tenger 
visszahúzódása következtében a hárshegyi homokkőösszlet anyagát 
szolgáltató folyó bevágódott saját törmelékébe, s részben ennek partján,



371

részben pedig a tenger szegélyén megindult a tűzállóagyag-felhalmozódás. 
A folyó áradáskor ki-kilépett medréből, és elöntötte környékét. Ide 
szállította a tűzállóagyagot, mely mint folyóparti és mocsári üledék 
kisebb-nagyobb lencsékben ülepedett le. Az elöntés különösen folyó
kanyarokban ment végbe, ahol a víz lelassult és felduzzadt. A parti 
turzások, gátak szinte természetes iszapolóként szerepeltek. A medréből 
kilépő folyó legtöbbször csak finom, kolloidális anyagot mozgatott. 
Nagyobb áradás esetén azonban durvább törmeléket is szállított. Ez a 
magyarázata annak, hogy zsíros és homokos agyagtelepek igen nagy 
változatosságban alakultak ki. A mélyebb vízben az áradmány anyaga 
szétkülönülhetett, máskor viszont együtt ülepedett. Sok esetben meg
figyeltük, hogy a telep felfelé zsírosodik. Máskor viszont a finomabb 
agyag a telepösszlet alján helyezkedik el.

Az agyagtelepek a helyi erők pusztító hatására helyenként kisebb- 
nagyobb mértékben megroncsolódtak. A lagúnák területén száraz és 
vízzel borított részek váltakoztak, amelyek ma a bánya vágatokban tűz
állóagyagként, ill. telepmentes részek gyanánt jelentkeznek. A tenger 
újabb előrenyomulásával az agyaglencséket homokkő takarta le, majd 
amikor a terület ismét szárazra került, magasabb szinten új agyagszint 
alakult ki. Végül egy erősebb transzgresszió az egész területet 30—40 m 
vastag homokkővel borította be, amelyre azután kiscelli agyag rakódott le 
(XXVI., XXVII. melléklet).

A tűzállóagyaggal egyidejűleg kisebb barnakőszénlencsék is keletkez
tek. Ezek nedves-meleg klímáról tanúskodnak. Kőszéncsíkok a hárshegyi 
homokkőben, az agyaglencséktől távol is megjelennek. Ezek minden 
bizonnyal uszadékfák elszenesedése révén jöttek létre.

A tűzállóagyag színét a vasoxid-hidroxid és a szerves anyag 
mennyisége, valamint ezek eloszlásának egyenletessége határozza meg.

A tűzállóagyagokkal szingenetikus pirit és markazit igen gyakori. 
Nagymérvű elterjedése és az oxidáció után kifejtett szennyező hatása 
erősen leszállítja a bánki tűzállóagyagbányák értékét.

A Romhányi-rög egyes részein nagyobb mennyiségben jelentkezik 
az amorf monovasszulfid-hidrát, a hidrotroilit. Ez a fekete színű hidrofil 
kolloid a szerves anyagon kívül a sötétszürke agyag színének fő meg
határozója. A hidrotroilit az idők folyamán piritté és markazittá alakulhat 
át. A tűzállóagyagban az amorf vasszulfidok szingenetikusak, a kristályo
sak azonban epigenetikusak lehetnek.

A finomkerámiai szempontból nagyon értékes fehér agyag nagyrészt 
a stagnáló vizek hatására felszínhez közel levő telepekben másodlagos 
oxidáció útján keletkezett. Rendszerint a III. sz. agyagszint szolgáltat 
ilyen agyagot. Fehér agyag képződött már az eredeti szedimentáció 
alkalmával is ott, ahol oxidációs viszonyok voltak. Ez azonban területün
kön lokális jelentőségű.
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