
IV. Nem nyomtatásban megjelent szakmai cikkek

1. Szocializálódás és a világbéke.
2. Keleten, nyugaton piros1 az ég...
3. Halottak napján
4. örvendezzünk, csillagoknak...
5. A  prognosztika tudományágának fejlődése

(Válasz az Élet és. Irodalom, 1967. XI. 13. (45. sz.) Vemer Müller Claud 
„Prognosztika, egy tudományág születése” c. cikkre).

„Zala” 50. évf. 136. sz. 1945. IX. 23. 
„Zala” 50. évf. 169. sz. 1945. XI. 1. 
„Zala” 50. évf. 170. sz. 1945. XI. 3. 
„Zala” 50. évf. 213. sz. 1945. XII. 25.

Élet és Irodalom, 1967. XII.

Lábatlan környéki kötőanyagipari nyersanyagok vizsgálata
írta: Hegyi Istvánná

A Lábatlani Cement- és Mészmű részére 
végzett mészkő és agyag nyersanyag kutatása 
során (5,6) a Gerecse-hegységi Kecskék i> és Ber- 
zsek hegyet felépítő (felsőtriász, illetve alsókré
ta) rétegösszleteket sokféle vizsgálatnak vetet
tük alá. Az irodalomban egyébként részletesen 
ismertetett területrészek (1, 4) kőzetféleségeit 
főleg cement- és mészipari célra való alkalmas
ság szempontjából vizsgáltuk.

E célból a Cement- és Mészipari Országos 
Vállalat, illetve a Szilikátipari Központi Kutató 
és Tervező Intézet megbízásából a Földmérő és 
Talajvizsgáló Vállalat a Kecskékőn és a Berzsek 
hegyen összesen 19 db magfúrást készített. A 
kutatófúrások mindkét területen a jelenlegi bá
nyák mögöttes területén mélyültek.

A Kecskekőt felépítő világosszürke dach- 
steini mészkő viszonylag egységes kőzettani ki
fejlődése Különösen a déli oldalra eső fúrások 
anyaga e területrész töredezettségét mutatja. A 
repedéseket kalcit és agyagos szennyeződés tölti 
ki. A fúrás folyamán a töredezett agyagos kőze
tek kimosódtak, tehát a fúrások átlagmintái csak 
a magkihozatal átlagára vonatkoznak. A mészkő 
közé néhol vékonyabb dolomitos rétegek tele
pülnek, amelyek azonban a területet felépítő 
kőzettömeghez viszonyítva elenyészőek.

A Berzsek hegyet felépítő változatos réteg- 
tani és kőzettani kifejlődésű összlet fekvőjét 
képező jura mészkő alaphegységet a B— 2, B— 3, 
B—7. és B— 8. sz. kutatófúrásunk, a jelenlegi 
bányatalp (282,0 m B. f.) alatt 52,54; 58,60; 62,93 
illetve 64,43 m mélyen érte el. Ezáltal a cement- 
gyártásra alkalmas alsó'kréta homokkősávos

márgaösszletet 115 m összvastagságban átfúrtuk 
és vizsgáltuk. A közbetelepülő homokkőrétegek 
uralkodóan néhány mm-től 5 cm-ig, alárendel
ten 5— 10 cm-ig, ritkán 10— 20 cm vastagságban 
váltakoznak.

VIZSGALATI e r e d m é n y e k

Kémiai vizsgálatok. A  fúrásokból kikerült 
kőzetanyagokból a kőzettani és földtani viszo
nyok megismerésére meghatározott helyzetű 
pontmintát és a technológiai minősítéshez meg
határozott mélységközre vonatkoztatott átlag
mintát vizsgáltunk (2, 3.). A SZIKKTI Szilikát- 
kémiai Osztályán elvégzett mészkő elemzések
ből számolt szélső- és középértékeket az alábbi 
összeállítások szemléltetik.

56 egyedi minta eredményéből számolt:
% min. max. köz. ért.

Izz. veszt. 41,50 44,68 43,20
S i02 0,11 5,53 0,81
a i2o 8 0,01 2,78 0,35
Fe20 3 0,01 3,37 0,19
CaO 47,92 55,95 54,29
MgO 0,09 8,10 0,75
Na20 0,09 0,59 0,31
k 2o 0,09 0,81 0,29
so8 0,01 0,01 0,01
CaC03 85,32 99,86 96,90
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A 15 m-es mélységközökre vonatkoztatott
átlagminták (55 db) eredményei alapján számolt:

% min. max. köz. ért.
Izz. veszt 43,10 44,56 43,53
SÍO2 0,10 4,22 0,78
AljOg 0,01 1,33 0,16
Fe2Og 0,02 1.14 0,13
CaO 39,30 55,86 53,99
MgO 0,02 5,79 0 68
Na20 0,01 0,41 0,23
K aO 0,01 2,34 0,22
CaCOg 70,15 99,79 96,36

A márga kutató fúrások anyagáról készült 
110 db kémiai elemzés szélső és közép értékeit 
az alábbi összeállításban adjuk.

% min. max. köz. ért
Izz. veszt. 13,40 39,78 25,23
SiO g 5,39 61,55 30 72
A l2Og 3,39 12,54 7,23
Fe2Og 0,88 6,46 3,18
CaO 7,25 48,77 27,89
MgO 0,59 13,78 3,32
]\a20 0,13 3,20 1,08
K 20 0,11 1,62 0,95
s o 3 0,07 0,57 0,19
CaCOs 11,82 70,90 48,22
SM 1,01 5,44 2,81

200 ioo 600 m  tooor

1. ábra. A Kecskekő 111— 2la. sz. fúrás 
15,0 m-ből származó mészkő termogramja.

(Megjegyzés: A  legkisebb és legnagyobb szélső értékek 
nem mindenütt azonos kőzetminták adatai!)

A fenti összeállításból kitűnik, hogy a már
ga összlet, kémiai összetétel szerint, meglehető
sen heterogén. Csaknem minden komponens 
mennyisége széles határok között változik, ami a 
terület földtani felépítéséből következik. Az ural
kodó szürke márga mellett, általában finomho- 
mokos márga, márgás finomszemcséjű homokkő 
és finomszemcséjű homokkő található.

ÁSVÁNY-KŐZETTANI VIZSGÁLATOK

A fúrásokban a típusanyagok és a jelentő
sebb mennyiségű szennyezőanyagok ásványi ösz- 
szetételének megállapítására termikus (deriva- 
tográfiás, dilatációs) és röntgenvizsgálatokat vé
geztünk. Ezen vizsgálatok szerint a Kecskekőt 
felépítő tömöttszövetű, világosszürke dachsteini 
mészkő, ásványi szennyezéstől mentes tiszta kai
éit. A kőzet egyik jellegzetes derivatogramját az 
1. ábrán mutatjuk be. A termogram DTG és DTA 
görbéjén csak a 900 C° körüli kalcit csúcsot lát
hatjuk, melynek a TG görbe alapján számított 
mennyisége 99,8 %  CaCOs tartalomnak felei 
meg.

A Berzsek hegyi márga összlet szürke típu
sos márgájának termogramját a 2. ábrán, egy 
szürkéslila finomhomokos márga termogramját 
a 3. ábrán és egy szürke finomszemcséjű ho
mokkőét a 4. ábrán közöljük. Amint a DTG és 
DTA görbéken láthatjuk, a kalcit csúcson kívül 
határozott jellegű csúcsot a típusos márgán sem

200 m  600 soo m ór

2. ábra. A  Berzsek hegy B— 3. sz. fúrás 40,0 m-ből 
származó szürke típusos márga termogramja.

találunk, továbbá az is látható, hogy a makrosz
kóposán finomhomokos márgának és finom
szemcséjű homokkőnek minősített anyag görbé
je is hasonló. Ez arra enged következtetni, hogy 
ebben az uralkodóan agyagásvány, kvarc és kai
éit komponensekből álló rendszerben, az egyes 
típusok főleg a komponensek arányában külön
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böznek egymástól. Az „agyag“-bán a röntgen- 
diffrakciós felvételek szerint, mindhárom agyag
ásvány típus szerepel, azonban ezek a termogra-

200 uoo ooo 8oo m ó r

3. ábra. A Berzsek hegy B— 3. sz. fúrás 57,0 m-böl szár
mazó szürkéslila finomhomokos márga termogramja.

200 íoo 600 800 ioooc-

4. ábra. A  Berzsek hegy B— 3. sz. fúrás 45,0 m-ből szár
mazó szürke finomszemcséjű homokkő termogramja.

mok szerint nem határozott, jól kristályosodott 
típusok. A márga összlet CaCOs tartalma 12—71 
% között változik, középértéke 48 % .

A fenti mintákból dr. Molnár Pál oki. bá
nyamérnök vékonycsiszolatot készített, melyek 
mikroszkópi képét az 1— 3. képen közöljük.

I. kép. Szürke típusos márga. 
Jellemző szöveti kép II N lOOx.

2. kép. Szürkéslila finomhomokos márga. 
Jellemző szöveti kép (vasas színeződés) II N lOOx. 
Közepén: fehér kvarc-j-szerpentin-j-klorit (színes).

A szürke típusos márga (1. kép) alap
anyaga karbonátos átitatású, halvány limonitos 
színeződéssel. A kalcitszemcsék kb. 0,003 mm 
0-jűek, a pelit homogén eloszlású. A kőzetnek 
kb. 15— 20 % -át törmelékanyag teszi ki, mely
ben átlagosan 0,02—0,04 mm 0 -jű  kvarcszem
csék uralkodnak.

A szürkéslila finomhomokos márga (2. kép) 
alapanyaga karbonátos, agyagos limonit- 
tal vörösbarnára színezve. A kalcitszemcsék itt
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is kb. 0,003 mm 0-jűe'k, a pelit homogén elosz
lású. A limonitos szinező anyag az alapanyagban 
kisebb gócokban jelenik meg vasásvány (pirít) 
oxidációs szétbomlásából eredően. A kőzetnek 
kb. 60 % -a az alapanyag. Az uralkodóan 0,2— 
0,04 mm 0 -jű  törmelékszemcsék (kvarc, földpát, 
szerpentin, klorit) szabálytalan elrendeződésben, 
homogén eloszlásban helyezkednek el a kőzet
ben, annak kb. 40 % -át alkotva.

3. kép. Szürke finomszemcséjű homokkő. 
X  N lOOx. Kalcitos alapanyagban kvarc.

A szürke finomszemcséjű homokkő (3. 
kép) mintegy 30—40%-át kitevő alapanyagát, 
igen változatos szemcsenagyságú kalcit kristá
lyok szövedéke alkotja, melyet elszórtan halvá
nyan diszperz eloszlású pelit színez. Az alap
anyag helyenkint, kismértékben kovásodott. Egy 
helyen, kalcedon fészket figyeltünk meg, mérete 
általában 0,005 mm 0 . A kőzetnek mintegy 60— 
70 %-át adó, átlagban 0,1— 0,08 mm 0 -jű , ho
mogén eloszlású törmelékszemcsék szabálytalan 
elrendezésűék.

TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
A feltárt nyersanyagok cementgyártásra és 

mészégetésre való minősítésére Cement Osztá
lyunkon technológiai vizsgálatok készültek. A 64 
db, 15 m-es mélységközre vonatkoztatott mészkő 
átlagból végzett vizsgálatok szélső- és középér
tékeit az alábbi összeállításban adjuk.

min. max. köz.
ért.

Őrölhetőség (Hardgrove sz.) 69 108 83
Koptatás % 8 35 18
Szaporaság lit/10 kg 18 38 31

Összehasonlításul, néhány egyéb területről 
szár mazó mészkő jelzőszámát is közöljük.

Hardgrove szám* Koptatás %
Hardgrove Koptatás

szám* %
alsókréta mészkő

(Beremend) 63— 94 18— 31
felsőtriász dachsteini 

mészkő (Vác) 62— 103 17— 24
középsőtriász ,,bervai“ 

mészkő (Felnémet) 101— 125 
felsőeocén nummuliteszes 

mészkő
(Felsőtárkány) 60— 137 10—40

* A  Hardgrove-féle szám a kőzet őrölhetőségének 
értékszáma, mérése és számolása szabványelőírásoknak 
megfelelően történik.

A márga technológiai jellemzésére 20 db 
15 m-es mélységközre vonatkoztatott átlagminta 
égethetőségi és granáliaszilárdsági vizsgálatát 
végeztük el. A 3000 cm2/gr fajlagos felületre 
őrölt nyerslisztek égethetőségét jelző szabad CaO 
értékek 0,63— 7,98 °/o között változnak 3,06 %  
átlagértékkel. (A fajlagos felület növelésével 
a szabad CaO mennyisége, természetesen csök
kenthető.)

Különböző vízadagolás mellett mért graná
liaszilárdsági értékek szélső és középértékei a 
következők:
Vízadagolás % 8 10 12 14
min. kp/cm2 39,5 62,5 51,3 27,0
max. kp/cm2 89,3 124,0 140,0 62,3
k. ért. kp/cm2 66,3 79,1 87,4 40,7

GEOFIZIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI 
VIZSGÁLATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A Kecskekő-i mészkő kutató fúrásokban a 
töredezett, agyagos közbetelepülések helyzeté
nek tisztázására radioaktív (természetes gamma, 
gamma-gamma és neutron gamma) mérések tör
téntek. A kőzetek geofizikai és műre valósági jel
lemzői között összefüggések mutathatók ki (5. 
ábra). A példaként bemutatott ábra kördiagram- 
ja a fúrás során harántolt mészkő (világos), va
lamint a töredezett és agyagos szennyeződésű 
mészkő (sötét) egymáshoz való arányát szemlél
teti. A kördiagram középpontjából kiinduló füg
gőleges vonal a fúrás mélységét mutatja. A fú
rásokban végzett geofizikai mérések közül a ter
mészetes gamma és a gamma-gamma görbéket 
tüntettük fel. A laboratóriumi vizsgálatok közül 
a CaCOs %  tartalmat, az őrölhetőséget (Hard- 
grove szám) és a mész olthatóságára jellemző 
szaporasági értéket ábrázoltuk.

Az 5. ábra 15— 30 m, 45— 60 m mélységköz
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re vonatkozó radioaktív görbéit és a CaCÖ3 tar
talmat összehasonlítva látható, hogy a kőzetben 
levő repedéseket, agyagos kitöltéseket jelző gör-

CaC05 %

5. ábra. A  iKecskekő II— 5. sz. fúrás geofizikai 
és műrevalósági szelvénye.

bék éles kiütései összefüggésben vannak a kőzet 
CaCCh tartalmának csökkenésével. Ugyancsak 
összefüggés látszik az őrölhetőség és a radioak
tív görbék által jelzett töredezett szakaszok kö
zött is. Az őrölhetőségre, illetve a CaCOs tarta
lomra és a mész olthatóságára vonatkozó adatok 
összefüggése nem mindenütt egyértelmű.

Ezeket a méréseket és összehasonlításokat 
ugyanis az összes fúrásban elvégeztük. Megfi
gyeléseink szerint, az egyes fúrások kisebb-na~ 
gyobb szakaszain a radioaktív görbék változásai 
egybeesnek a kőzet minőségi jellemzőinek vál
tozásaival, máshol nem. Amint azt már koráb
ban említettük, a fúrásokból kikerült kőzetmin
ták — különösen az erősen töredezett szakaszo
kon — nem teljesen azonosak a fúrásban lévő 
azonos szakaszok átlagával, mert például az 
agyagos szennyeződések fúrás közben kimosód
tak, így az eltérések oka ebben keresendő. Aján
latos volna a földtani kutatások során —  más te
rületeken is — hasonló összehasonlításokat 
tenni.

ÖSSZEFOGLALÁS
A vizsgálati eredmények összevetéséből 

megállapítottuk, hogy a Kecskekőn feltárt felső- 
triász dachsteini mészkő cementgyártási célra 
teljes egészében megfelel- A Kecskekő főleg déli 
részén lévő töredezett, agyagos szennyeződésű 
mészkő kivételével pedig, építési fehérmész gyár
tásra is alkalmas.

A Berzsek hegyi alsókréta márgaösszlet, an
nak ellenére, hogy kémiailag igen változatos és 
a márgarétegek közé rendkívül sok, vékony ho
mokkőréteg települ, technológiai szempontból 
az átlag anyag homogénnek tekinthető, így 500- 
as portlandcement gyártására megfelelő.

Az elvégzett vizsgálatok alapján a Lábatlan! 
Cement- és Mészmű, jelenlegi bányáinak mögöt
tes területén feltárt mészkő, illetve márga nyers
anyag — a jelenlegi termelési igény melle üt — 
minőségi változás nélkül, néhány évtizedre biz
tosított.
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üccjieflOBaHHe cbipbH ajih npoMbmiJieHHocTH 
CBH3yK>mnx (ijeMCHTHpyiomHx) MaTepHajiOB 

b OKpecTHOCTH cena JlaéaTJiaH
Abtop: XeduHe TIüko IOauh 

B xone HCCJieflOBaHHH tojilh (BepxHnfi TpHac, T.e. hhho 
hhh Mén), cjiararonpix ropu  KaiöWKe h EepweK (ropbi 
úepere) —  Ha nopoaax yxce H3BecTHbix b jiHTepa'rype — 
mh npoBOflHjiH MHOroHHCJieuHbie iiccjieaoBaHHH no npn- 
roaHoc™ npnMeHeHHH nx aan ueMeHTHoií h H3BecTHHK0- 
boü npoMbimjieHHocTH. HaiviH őbuio ycTaHOBJieHO, hto BCp- 
uiHHa K3K3IH nojiHoCTbio caaraeTCH H3 HaxuiTeftcKoro H3- 
BeCTHHKOB HpKO-CepOrO UBeTa. B H3BeCTHHKaX MeCTaMH 
npocjiawcHBaioTCH h őoaee TOHKHe nojioMHTbi h aonoMHT- 
Hbie H3BecTHHKH, Koropbie oflHaico no cpaBHeHHio c rop- 
hoh Maccoíí, cjiaraiomen yaaCTOK, 5iB.nHioTCHHe3HaanTe.rib- 
HbiMH. riopoaa, rjiaBHbiM oőpa30M na io>khom KJioHe ropu 
KeaKetcé hbjihctch cjiOMaHHoi). TpeuiHHbi (nopbi) nx 3a- 
nojiHeHbi KajibUHTOM n MeprenncTOH npnMecbio. JJn n  Bbi- 
hchchhh nx pacnojioweHHH b CKBa>KHHax mh npoBOflHM 
paflHoaKTHBHbie H3MepeHHH. Hexán cooTHomeHne Me>Kny 
cjiOMaHHbiMn ynacTKaMH, cnrHaan3HpoBaHHbiMn panno- 
aKTHBHblMH KpHBbIMH H XapaKTepHCTHKaMH B03M0JK- 
hocth Hcnojib30BaHHH (pa3paőaTbiBaeM0CTn) ajih peMeHT-
hom n H3BecTKOBon npoMbimjieHHocTH, MeCTaMH Haőjno- 
aaeTCH oaeHb xopomee cxo/üctbo. CBepx aroro M30őpa- 
weHHe b oflHOM pa3pe3e no3BOjuiT npocTyio HarjinaHOCTb.

MeprejincTan TOJima necaaHHKOBoií 30Hbi HioKHero Mena 
rop EepJKex, npnronHan jjjih ripoii3BonCTBa neMeHTa no
O CH O BH b lX  r o p  H 3 BeCTH 5II<a lOpbl MO m HO CTbIO  1 1 5  M eTpO B
mm npoőypnan nojiHoCTbio. H3 pe3yjibTaTOB xHMiiaecKHX, 
MHHepajiorimeCKHx n TexHOJiornaecKHX aHajiH30B Mbi 
ycTanoBHnn, hto ara xhmhhcckh reTeporeHHan TOJima 
b CBoeM MHHepaabHOM cöCTaBe n c tohkh 3peHHH TexHO- 
jiornn npaKTi-mecKH canTaeTCH roMoreHHoft. Floponbi 
HBjunouünecH MaKpocKomiMecKH MepreJiHMH, necKOBbiMii 
MepreJiHMH n MeprejiHCTbiMH necaaHiiKaMH npeHMymecT- 
BeHHO conep>KaT KOMiioHeHTbi KBapna, Kajiuma n rjinHbi
B pa3J!H H H bIX KOJUIHeCTBaX.

CornacHO pe3yjibTaTaM HccjieaoBaHHH h3bccthhk 3a 
HCKJUoaeHneM cjiOMaHHbix rjiHHCTbix 3aeopeHHOCTen npn- 
roneH Kan naá npoH3BoacTBa neMeHTa, Tan n ajih npoH3- 
BOflCTBa nopTJiaHflCKoro ueMem'a Mapi<n 500. C yaeTOM 
pe3yabTaT0B noacaeTa 3anacoB 3Ta cbipbeBan 6a3a T.e. 
SBe 6a3bi 6e3 H3MeHeHHH KaaecTBa oőecneanBaeT noTpeő- 
HOCTb JlaőaTaaHCKoro LfeMeHTHoro 3aBoaa h ii3BecTi<o- 
Boro 3aBona ebipbeM Ha necKOjibico aecfiraneTHií.
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