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ANYAGVIZSGÄLATÄ RÖL
í r t a : H ajós Márta

A gyöngyöspatai medencét kitöltő tortónai üledéksor kovaföld- 
üledékei a szurdokpüspöki kastély alatti útbevágásban, Gyöngyöspata 
felé pedig a Parafakőgyár bányáiban tanulmányozhatók. Jelenleg a 
Parafakőgyár nagy kovaföldbányáját művelik. A nyers kovaföldet a 
Parafakőgyár szurdokpüspöki telepén szárítják és őrlik, s mint ipari 
kovaföldet hozzák forgalomba.

A nagy kovaföldbánya kb. 130 m hosszú, 20 m magasságú külszíni 
fejtéssel tárja föl a DDK irányban 16 —18°-kal dőlő vékonylemezes, mikro- 
rétegzett kovaföldrétegeket.

A kovaföldösszlet ipari felhasználhatóság és kitermelés szempontjá
ból a feltárások mai állapotán két szintre osztható (1). A felső szint fehér, 
sárgásfehér, növény- és halmaradványos, mikrorétegzett, lemezes, csak 
legfelső 1—4 métere rétegzetlen, földes szerkezetű.

Az alsó szint szürke, zöldesszürke, bitumenes, agyagos, de ugyan
csak mikrorétegzett, tömöttebb, nehezebb kovaföldrétegekből áll. A kova
földrétegek közé vékony bentonit, édesvízi mészkő, 1—2 cm-es és vas
tagabb 20—30 cm-es hidrokvarcit-rétegek települnek. Az 1—2 centi- 
méteres opálos hidrokvarcit-zsinórok vagy lencsék, a kovaföldet felépítő 
diatomavázak oldatba ment kovasavanyagának utólagos kiválásai.

A vastagabb, 20—30 cm-es hidrokvarcit-rétegek összefüggő, a kova- 
földrétegekkel konkordáns és ősmaradványokat (hvdrobiákat) tartalmazó 
geizirites betelepülések, melyek a vulkáni utómüködések következtében 
,,in situ” képződtek.

A bánya talpa a talajvízszint felett kb. 1 m-re van. A bánya talpa 
alatt 14 m mélyen is agyagos, szürke kovaföldet harántoltunk.

A kovaföld az azt alkotó diatomavázak likacsos, finom szerkezeté
nek, rendkívüli keménységének, tiszta kovasavtartalmának és vegyi 
hatásokkal szemben tanúsított nagyfokú ellenállóképességének köszönheti 
ipari jelentőségét. A diatomaföld a vízüveg, zománc, kerámia, ultramarin- 
kék, hidraulikus cement, könnyű építőkő, hő- és hangszigetelő anyagok, 
tisztító- és csiszolószerek gyártásának alapanyaga. A kozmetika, a gumi-, 
papír,- műanyag-, ragasztó-, festék- és lakkgyártás tömítőanyagnak, a
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cukor-, sör-, bor-, likőr-, élelmiszer, olaj-, zsír- és vegyiipar szűrőanyag
ként használja. Tűzállóságánál és nagy felszívóképességénél fogva a 
robbanóanyaggyártásnál való alkalmazása is igen jelentős.

Az ipari felhasználás megítéléséhez szükséges vizsgálati minták be
gyűjtése a bánya frontjának négy helyén rétegváltozásonként résminta
vétellel történt.

Kémiai vizsgálatok
A szurdokpüspöki kovaföld első kémiai elemzése 1892-ből K ale- 

csiNSZKY-től származik (2). A szurdokpüspöki kovaföld uralkodóan a 
diatoma-vázakat felépítő kovasavból áll. A fehér kovaföld kovasav- 
tartalma 80%-on felüli, a szürke agyagos kovaföld Si02 értéke 63—78% 
között változik. «

Kovaföldünket szerves maradványok, vas- és mészvegyületek szeny- 
nyezik. Az organikus és meszes szennyeződés tisztítással eltávolítható, a 
vasas szennyeződés azonban csak nemesítési eljárással.

Fizikai vizsgálatok

A szín a kovaföld egyik legszembetűnőbb, minőségre jellemző tulaj
donsága. A tiszta kovaföld hófehér. Ilyen hófehér kovaföld azonban a 
természetben nagyobb vastagságban ritka. A szurdokpüspöki bánya 
felső, 10 m-nél is vastagabb, fehér kovaföld-összletét vékonyabb-vasta- 
gabb rózsaszínű, sárgásbarna, részben hal- és növénymaradványos, vasas 
közbetelepülések szennyezik. Az alsó szint pedig szürke, sötétszürke, 
sőt feketés bitumenes agyagos kovaföldrétegekből áll.

A kovaföld színeződését a vasas és az organikus szennyeződések 
okozzák.

A szurdokpüspöki szennyezett nyers kovaföld hő- és hangszigetelő, 
építő- és robbanóanyaggyártásra megfelel. Gyógyárú-, kozmetikai-, 
tisztítószer- és műanyagipari, főleg azonban szűrőanyagipari felhasználás
nál már csak hófehér, nemesítési eljárással tisztított kovaföldet hasz
nálhatunk.

Fajsúly, térfogatsúly, rázott és ömlesztett litersúly. A szín mellett a 
kovaföld legszembetűnőbb és legjelentősebb fizikai tulajdonsága kicsiny 
térfogatsúlya. Ennek oka a kovaföld likacsos szerkezete.

A diatomaföld fajsúlya közel azonos a tiszta kovasav fajsúlyával; 
organikus szennyeződésétől függően annál könnyebb. A szurdokpüspöki 
kovaföld fajsúlya 1,9—2,4 között változik. A térfogatsúly, melybe a 
diatomavázak pórusai és a vázrészek közötti hézagok is beleszámítanak, 
a fajsúlynál sokkal kisebb; az agyagtartalomtól függően 0,5—0,8 g/cm3.

Az iparban az őrölt kovaföld ömlesztett és rázott litersúlyát adják 
meg, ami jellemző a kovaföld minőségére. A nyers kovaföld ömlesztett 
litersúlya mindig nagyobb, mint az iszapolt kovaföldé. A szurdokpüspöki
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sárgásfehér kovaföldrétegeknek 17 dkg, az alsó, szürke, agyagos rétegek
nek pedig 23,6 dkg az ömlesztett litersúlya.

Szemcsenagyság, szemcseösszetétel. Az ipari felhasználáshoz a réteges, 
darabos kovaföldet őrlik. Az ipari kovaföld őrlés után sem áll egyenlő 
nagyságú szemcsékből, mert a kovaföld rétegeit különböző nagyságú 
és alakú diatomavázak különböző arányban alkotják. Aszerint, hogy 
valamely kovaföldben milyen alakú és nagyságú fajok uralkodnak, más és 
más a kőzet szemcseösszetétele is.

A szurdokpüspöki nagy kovaföldbánya szemcseösszetételét M ih á ly i 
P á l n é  vizsgálta. Kitűnt, hogy a 200 /г-nál kisebb részecskék százalék- 
aránya 60—90%-nál is több. A nagyobb szemcséket a diatomavázak 
egymáshoz tapadása okozza. Ipari felhasználhatóság szempontjából a 
szemcseösszetételnek különösebb jelentősége csak a szűrőanyagként 
alkalmazott kovaföldnél van.

Szerkezet. A kovaföldet általában amorf kovasavból állónak tartják. 
Egyes szerzők (H o fm a n n  U., E n d e l l  K., W ilm D.) szerint azonban 
kristályos szerkezetű. A szurdokpüspöki nagy kovaföldbánya két mintáját 
N emecz E. vetette alá röntgenvizsgálatnak. Szerinte mindkét minta 
amorfnak tekinthető.

Likacsosság. A kovaföld ipari felhasználása nagy hézagtérfogatán 
alapszik, amit a diatomavázak likacsos szerkezete biztosít. Szennyezett 
kovaföldnél a diatomavázak pórusai eltömődnek. A szennyeződést aszerint, 
hogy szerves vagy szervetlen eredetű, savas kezeléssel vagy izzítással 
kiküszöbölhetj ük.

Hővezetőképesség és tüzállóság. A kovaföld likacsos szerkezete követ
keztében rossz hővezető, tehát igen jó hőszigetelő. A Szurdokpüspökire 
jellemző két főtípust (a fehér és a szürke kovaföldet) az Ásványbányászati 
Laboratórium megvizsgálta. A sárgásfehér kovaföld kiégetve rózsaszínű 
lesz. Nem ég tömörré, tűzállósága 29 Sk, krémszínű olvadékot ad. A szürke 
kovaföld égetve fehér, nem ég tömörré, tűzállósága 26 Sk-nak megfelelő, 
1580 C° hőmérsékleten krémszínű olvadékot ad, sarkain, élein lágyul.

Adszorpció. A kovaföldet sok esetben használják folyadékok szín- 
telenítésére. Ezt a tulajdonságot a diatomaföld bizonyos szennyezőanyagai 
előnyösen befolyásolják. A szurdokpüspöki fehér kovaföld vízfelvevő
képessége 49,16%; a szürke agyagos kovaföldé 45,10%. Bár a kovaföldet 
sok esetben használjuk folyadékok színtelenítésére, a színtelenítés nem
csak a kovaföld adszorpcióján, hanem a likacsos szerkezettel összefüggő 
szűrőképességén is alapszik.

Differenciális termikus elemzések. Kémiai elemzésekből nyilvánvalóan 
megállapítható volt egyes rétegek Fe-, AI- és Ca-tartalmának feltűnően 
nagy százalékaránya. Ä fizikai és makroszkópos vizsgálatok a mész- és 
agyagtartalmat igazolták, A differenciális termikus vizsgálatok, melyeket 
K oblencz  V era  volt szíves elvégezni, alátámasztották a kémiai elem
zések és fizikai vizsgálatok eredményeit. Megállapították a kovaföldrétegek 
szerves és kalcitos szennyezettségét, az agyagos szürke kovaföld-rétegek
5 Földtani Int. Évi Jel. 1954. —  452 — 4/03 S
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montmorillonit-, vagy montmorillonit-csoportba tartozó agyagásvány
tartalm át.

Őslénytani vizsgálatok. A kovaföld összes fizikai tulajdonsága a kova
földet felépítő diatomavázak nagyságával, szerkezetével és a kőzetet 
alkotó fajok százalékarányával függ össze. A kovaföldet alkotó diatoma
vázak nagysága 3 —300 у között van.

Alakjuk kerek, ovális, három, négy- és sokszögű, dob-, gömb-, tű-* 
csónak-, fésű- stb. formájú lehet. Az alakgazdagságot a páncélok bordás* 
pontozott, sugaras, likacsos, sávos, gyűrt stb. felületi díszítése növeli. 
A bonyolult vázszerkezet már 1000 —1300-szoros nagyításnál is szembe
tűnik. De a kovaváz bonyolult sejtfal-vastagodása, összetett szerkezete 
csak nagyobb feloldóképességű elektronmikroszkóppal tanulmányozható. 
E vizsgálatokat a M. Tud. Akadémia elektronmikroszkópi laboratóriumá
ban Á rkosi K lára  vezetésével végeztem néhány diatomafajon. Az 
eddigi vizsgálatok szerint az alsó szürke, agyagos rétegeket diatomák 
igen csekély faj számú, nagyméretű példányai, a felső sárgásfehér rétegeket 
sok fajszámmal, apró, csónak- és dobalakú, édes- és elegyesvízi fajok 
alkotják. Az ipari alkalmazás nagymértékben a kőzetalkotó diatoma- 
páncélok alaki sajátságaitól függ. így szűrőanyagként legalkalmasabb a 
tűalakú vázakból álló diatomaföld. Ez bár igen lassan, de eredményesen 
szűri meg a folyadékot. A szélesebb kés-, fésű-, csónakalakú diatomák 
közepes, a nagy három-, négy- és sokszögű fajok igen gyors, de kevésbé 
hatásos szűrést eredményeznek. Csiszoló- és fényezőanyagként az egyen
letesen kicsiny, kerek és ovális diatomavázakból álló kovaföldfajták 
legalkalmasabbak.

A szurdokpüsp ök i n a g y  k ovafö ld b án ya  egyéb  ősm aradványokban  
szeg én y . A p u h a t e s t ű e k  közü l csak  Hydrobia stagnalis B a s t , m arad
v á n y a it  ta lá ltu k  gyéren  e lszórva  az egész k ovafö ld ö ssz le tb en , néha hydro- 
biás zsin órok at a lk o tv a . Az iszap o lási m aradékból sz iv a cstű k  és Ostracoda- 
tö red ék ek  k erü ltek  elő.

Egyes réteglapokon 3 —4 cm-es h á r t y á s s z á r n y ú  r o v a r o k  
lenyomatai és rovarlárvák iszapba fúrt járatai és maradványai láthatók. 
Az ősmaradványok zöme a fehér kovaföldösszletben hal- és növény- 
maradvány, ezek az alsó szürke, agyagos összletben gyéren találhatók.

Az alig 3 —6 cm-es h a l m a r a d v á n y o k  Bem B. szerint két 
édes-, illetőleg csökkentsósvízi fajhoz tartoznak. A szürke kovaföld- 
összlet egyes réteglapjain ,,hieroglifák”, azaz rovarok vagy férgek iszapba 
fúrt járatai, esetleg moszattelepek lenyomatai látszanak. A n ö v é n y 
m a r a d v á n y o k  A n d r e á n sz k y  G. szerint jobbára cserjék levelei; 
sok a szubtrópusi elem, közöttük melegebb szubtrópusi babérlevelű 
cserjék, illetve fák.

Összegezve: a szurdokpüsp ök i n ag y b á n y a  k o v a fö ld réteg e in ek  m inő
sége kü lfö ld i v on atk ozásb an  is versen y k ép es. T erm elésén él azonban  fig y e
lem b e kell ven n ü n k  a k ö zb ete lep ü lt h id rok varcit-, m észk ő-, a gyagrétegek et  
és h o g y  az aránylag tisz ta , sárgásfehér ré teg ek et is szerves m arad ván yok  
k özb ete lep ü lése  szen n yezi.
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A kovafölcl értékét a nyersanyag osztályozott kitermelésével, majd 
nemesítési eljárással (mésztelenítés, pörkölés, iszapolás, vastalanítás stb.) 
fokozhatjuk. Az osztályozott termeléssel nyert kovaföld tehát igen kevés 
anyagi befektetéssel exportképessé tehető.
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COMPTE RENDŰ PRÉLIMINАIRE DE L’EXAMEN DES 
MAXIERES DES SEDIMENTS DE LA GRANDE MINE DE 

KIESELGUHR DE SZURDOKPÜSPÖKI
P ar Mine M. H ajós

Nous avons examiné lessédiments de la mine de kieselguhr de Szurdok- 
püspöki, du point de vue de Putilisation technologique. On a pu constater 
que du point de vue de Putilisation technologique et de Pexploitation, 
ils se séparent en deux horizons.

L'horizon supérieur est blanc jaunätre, lamallaire, m'crostratifié, 
riche en restes de plantes et poissons. L/horizon inférieur consiste en 
couches de kieselguhr grises, bitumineuses, argileuses, également micro- 
stratifiées. La teneur en acide silicique, la porosité, la conductibilité 
thermique, la résistance au feu de la matiére de Phorizon supérieure sur- 
passent celles des couches inférieures grises argileuses, tandisque son 
poids spécifique et poids pár litre (versé et secoué) est de beaucoup moindre.

Par les analyses thermiques différentielles, on a déterminé la teneur 
en minéraux argileux (montmorillonite) du kieselguhr gris argileux, ce 
qui a prouvé que cette matiére pouvait étre employée comme terre а 
foulon.

Les couches de Phorizon supérieur de kieselguhr blanc jaunátre sont 
formées par des carapaces de Diatomées ayant la forme de tambours 
et canots, de 3 á 15 /и de grandeur, trés abondantes en espéces, tandisque 
les couches argileuses grises sont formées par les individus discoi'des ou 
ovaux, plus grands de 100 á 200 /и, de quelques espéces.

La qualité des sédiments de kieselguhr de Szurdokpüspöki est capable 
de soutenir la concurrence mérne des matiéres de Pétranger. Mais au 
cours de Pexploitation, on ne petit pás ignorer les couches intercalées 
d'hydroquartzite, calcaire et argile et il faut tenir compte que mémes 
les couches blanc jaunätre, relativement pures, sont rendues impures par 
Pintercalations des restes organiques.

La valeur du kieselguhr peut étre augmentée par Pexploitation 
classée de la matiére brüte, puis par des procés cPamélioration (décalci- 
fication, grillage, lavage).
ö*  —  10/1
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗУЧЕНИИ ВЕЩЕСТВА КРЕМНЕ
ЗЕМНЫХ ОСАДКОВ КРЕМНЕЗЕМНОГО КАРЬЕРА С.

СУРДОКПЮШПЁКИ.
М а р т а  С. Х а й о ш

Осадки кремнеземного карьера с. Сурдокпюшпёки были изучены с 
точки зрения промышленной используемости. Было определено, что с 
точки зрения промышленной используемости, а также добычи они раз
деляются на два горизонта.

Верхний горизонт является желтовато-белым, плитчатым, микро- 
слоистым и богатым остатками растений и рыб. Нижний горизонт слагается 
серыми, битуминозными, глинистыми, также микрослоистыми слоями 
кремнезема.

Содержание кремнекислоты в веществе верхнего горизонта, а также 
его пористость, теплопроводность и потрясенный литровый вес значительно 
меньше, чем соответствующие величины нижних серых глинистых слоев.

При помощи дифференциального термического анализа было опре
делено содержание глинистых минералов (монтмориллонита) в толще 
глинистого серого кремнезема, в в и д у  которого данное вещество пригодно 
для применения в качестве осветлителя.

Слои верхнего, желтовато-белого горизонта кремнезема образуются 
мелкими, барабано- и лодкообразными скорлупами диатомей величиной 
в среднем 3—15 с большим количеством видов, в то время как серые 
глинистые слои слагаются дискообразными или овальными особями лишь 
несколько видов, размеры которых превышают даже 100—200 fi.

Качество кремнеземистых осадков с. Сурдокпюшпёки является кон
курентноспособным даже в международном отношении. Однако при добыче 
следует учесть прожилки гидрокварцитовых, известняковых и глинистых 
слоев, а также и то, что сравнительно чистые желтовато-белые слои также 
загрязнены включенными органическими остатками.

Ценность кремнезема может быть увеличено при помощи сортиро
ванной добычи сырья, а затем облагораживанием (удалением извести, 
обжиганием, отмучиванием и т. д.).


