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SZILIKÁTTECHNIKA
Bányaföldtani tapasztalatok a diszeli bazaltbányában
Klespitz János

1. ábra. A Hajagos-hegyi bazaltbánya északkeleti irányból

A diszeli bazaltbányával kapcsolatos bányaföldtani ismereteim a kõbányaiparban végzett több évtizedes szakmai tevékenységem folyamán összegyûlt megfigyeléseken alapulnak.
A diszeli bazaltbánya a Balaton-felvidéken, a Tapolcai-medence keleti szélén, a Hajagos-hegy nyugati oldalán található (1. ábra). Az észak-déli gerincirányú platós
vulkáni tanúhegy mintegy 170 méterrel emelkedik ki környezetébõl. A legmagasabb pontja a hegy déli részén levõ Láz-tetõ 314 m tengerszint feletti magassággal (2. ábra). A tanúhegy környezõ területhez viszonyított
magasabb felszíni helyzetét az egykor feltört lávából képzõdött keményebb, az eróziónak jobban ellenálló bazaltnak köszönheti. Ugyanis a hegy „sapkáját” képezõ bazalt megvédte az alatta levõ puhább földtani

2. ábra. A diszeli bazaltbánya és környéke, vázlatos helyszínrajz
1 – szintvonal (m. Bf.), 2 – a diszeli bazaltbánya, 3 – magassági
pont (m. Bf.), 4 – település

képzõdményeket a lepusztulástól. Ezáltal az erózió a környezõ terület puhább kõzeteit gyorsabban tudta, illetve tudja
lekoptatni, így a bazaltplatós tanúhegy jobb ellenálló képessége eredményeként idõvel relatíve fokozatosan kiemelkedik környezetébõl. Ez a folyamat addig tart, amíg a bazaltplató is elõbb-utóbb az erózió martalékává nem válik.

3. ábra. Diszel, Hajagos-hegy kelet–nyugati irányú földtani szelvénye
1 – bazalttörmelékes holocén termõtalaj, 2 – felsõ-pliocén bazaltösszlet (Tapolcai Bazalt Formáció), 3 – felsõ-pliocén bazalttufa és
tufit, 4 – felsõ-pliocén homok, agyagos homok, 5 – kutatófúrás
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4. ábra. Diszel, Hajagos-hegyi bazaltbánya környékének földtani térképe (Jugovics Lajos
felvételének felhasználásával)
1 – a diszeli bazaltbánya, 2 – a földtani szelvény nyomvonala, 3 – a település, 4 – holocén
öntéshomok, Ql – pleisztocén lösz, Q – pleiosztocén bazaltomlás és lejtõtörmelék, β – felsõpliocén szürke bazalt (Tapolcai Bazalt Formáció), P – felsõ-pliocén durva homok és kavics,
M – felsõ-miocén kavicsos mészkõ, T – felsõ-triász raibli márga

A bazaltplató peremének kontúrja nem egyenletes. Fõleg az északi és keleti oldalon bevágódott eróziós völgyek jelzik a Hajagos-hegyi bazaltplató inhomogenitását.
A Hajagos-hegy földtani felépítésében a bazaltplatót
képezõ felsõ-pliocén bazalt (Tapolcai Bazalt Formáció)
dominál (3. ábra). A hegy felsõ részét képezõ több tíz
méter vastag bazaltplató határozza meg a Hajagos-hegy
földrajzi megjelenését, morfológiájának karakterét. A bazalt alatt felsõ-pannóniai bazalttufa és tufit, lejjebb felsõ-pannóniai agyagos homok és homok települ.
A bazaltplató peremén a lepusztulás eredményeként
bazaltomlás és lejtõtörmelék halmozódott fel.
A hegytõl távolodva már alacsonyabb, lankásabb felszínen felsõ-pliocén durva homok és kavics, pleisztocén lösz
és holocén öntéshomok mutatkozik a felszínen (4. ábra).
A Diszel, Hajagos-hegy földtani felépítését elsõ megközelítésben a Magyar Állami Földtani Intézet és Jugovics
Lajos földtani felvételei alapján ismerjük. Tovább növelték a megismerést az építõanyag-ipari bazaltkutatások, majd a bányanyitást követõen a bányafalak által már
lehetõvé vált a bazalt anyagi változatosságának, megjelenési módjának és mindezek alapján a vulkánosság genetikájának részletes tanulmányozása. Az építõanyag-ipari bazaltkutatás elõzetes fázisa (8 fúrás, 469 folyóméter)
1962–63-ban, a részletes (5 fúrás, 273 folyóméter) 1972–
73-ban volt. A vizsgálatok alapján a bazaltplató vastagsága a hegy északnyugati részén kedvezõbb. A bazalt maximális vertikális kiterjedése 79 m. A bazaltplató
horizontális kiterjedése 0,64 km2. A legrészletesebb megismerést lehetõvé tevõ bányászati feltárások (bányafaÉpítôanyag 56. évf. 2004. 4. szám

lak) eredményeként a bányaüzemben mintegy 1300 m
hosszúságban és 43–55 m vastagságban tanulmányozható a Hajagos-hegyi bazalt kõzetanyaga, megjelenési módja
és kõzetfizikai paraméterei.
A bányamûvelés elõrehaladtával ismereteink a hegy
földtani felépítésérõl egyre finomodnak, egyre részletesebbé válnak. A hegy földtani felépítését csak akkor ismerjük
meg teljes egészében, amikor befejezõdik a haszonkõ –
esetünkben a bazalt – kitermelése. Megismerhetjük, de csak
akkor, ha bányamûvelés közben folyamatosan – robbantási szeletenként – figyelemmel kísérjük, és szakmailag
értékeljük a feltáruló földtani információkat.

Bányaföldtani észrevételek a kutatások és az
üzemi feltárások alapján
A Hajagos-hegy bazaltplatója alatti feküképzõdményeket a kutató magfúrások tárják fel.
A produktív bazalt feküjét bazalttufa és tufit képezi.
Csak elvétve tapasztalható, hogy a bazaltláva közvetlenül a felsõ-pannóniai agyagos homokra, illetve homokos
agyagra ömlött. A bazalttufa, illetve a tufit vastagsága
változó. Van ahol 22 m-nél is vastagabb, máshol 4-8 m
után a fúrások már átharántolták, és beleértek felsõ-pannóniai agyagos, homokos üledékbe.
A bazalt feküszintje nyugatról keleti irányba emelkedõ tendenciát mutat. A nyugati oldalon a legmélyebb szint
244 m, a keleti oldalon a legmagasabb ponton 299 m a
tengerszint felett. A diszeli bazaltbánya a Hajagos-hegyi
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5. ábra. Agyagos bazalttörmelék az alsó szint északkeleti
bányafala elõtt

6. ábra. Agyagos bazalt. Jól látható a vízben lerakódott agyag
rétegzettsége

bazaltplatót nyugati irányból 2 szinttel, mintegy 50 m
vastagságban tárja fel. A bányamûvelés a feküképzõdményeket nem érte el.
A bazaltösszlet alsó 15-16 métere (az alsó szinttel feltárt) változatos, fõleg törmelékes, agyagos, máshol oszlopos és kismértékben réteges, szabálytalan elválású. A
bazaltösszlet felsõ része (a felsõ szinttel feltárt) is igen
változatos. Itt a haszonkövet különbözõ anyagú, megjelenésû és minõségû vulkanitok képezik, helyenként jelentõs tömegû belsõ meddõvel.
Az alsó szinten törmelékes-agyagos bazaltösszlet dominál, mélyen áttörve több helyen parazita vulkáni kürtõk figyelhetõk meg. A törmelékes-agyagos bazalt sárgásbarna agyagba ágyazódott, változó szemcsenagyságú,
szegletes (élei nem koptatottak) bazalttörmelék (5. ábra). A beágyazódott bazalt helyenként a tömbméretet is
eléri. A beágyazó agyag néhol mutatkozó rétegezettsége
(6. ábra) a vízben történt lerakódást és a bazaltösszlet
áthalmozódását egyértelmûen jelzi. Az agyagos bazalt a
vulkáni mûködéssel együtt járó lokális és idõnként markáns mozgások eredményeként változó mértékben kimozdult eredeti települési helyzetébõl (6. ábra).
A parazita vulkáni kürtõk az alsó szint északnyugati
és északkeleti falán mutatkoznak. A feltárult kürtõk a
bányafal síkjában több metszetben is tanulmányozhatók. Van, ahol csak a kürtõ széle látható, de van olyan is,
ahol a kürtõ keresztmetszetében a földtani felépítés jól
vizsgálható (7. ábra). A bányafalakkal feltárt parazitakürtõk falsíki metszeteinek horizontális kiterjedése az
északnyugati falon 10-12 m, az északkeleti falon a 2530 m-t is eléri.
Az északnyugati bányafalon látható, agyagos bazalton áttört bazaltláva parazita vulkáni kürtõje mintegy 10
m átmérõjû (8. ábra). A kürtõ szélein, a kontakt zónában
átlagosan 1 m szélességben szabálytalan elválású a bazalt. Mellette a kürtõ belseje felé réteges-cserepes az elválás. Az elválási síkok a kürtõ kontakt felületével párhuzamos orientációjúak, a kihûlés irányára merõlegesen.
A kürtõ belsõ részén, a magjában kiváló minõségû, oszlopos elválású bazalt mutatkozik. A bazaltoszlopok öt-hat

szögletûek, de vannak teljesen szabálytalan alakúak is.
Az oszlopátmérõ 30–40 cm. A közel függõlegesen álló
bazaltoszlopok mintegy jelzik a kürtõben feláramló, majd
megszilárduló láva folyásirányát.
A Hajagos-hegyi vulkanit képzõdésének változatosságát jól jelzi, hogy a viszonylag kis kiterjedésû alsó bányamûvelési szint keleti falát már nem a parazitakürtõkkel átjárt törmelékes-agyagos, hanem az oszlopos elválású
bazalt képezi.
A bazaltösszlet felsõ 28–34 méterét (a felsõ szinttel
feltárt) az alsó szinti bazalttípusoktól eltérõ megjelenésû
vulkanitok alkotják. Az északkeleti falon két különbözõ
típusú és minõségû kõzetet képezõ lávaár produktuma
látható (9-10. ábra). A délkeleti bányafalra – ami részben
már természetes úton rekultiválódott – az igen jelentõs
tömegû belsõ meddõt tartalmazó (meddõzsákok), fõleg
cserepes elválású bazalttípus a jellemzõ.
A felsõ szinten az északkeleti bányafal alsó részét mintegy 15–20 m vastagságban réteges, cserepes, kokkolitos
bazalt alkotja (11. ábra). A rétegek, cserepek vastagsága
3–10 cm. Az elválási síkok nem párhuzamosak, így a rétegek vastagsága vízszintes irányban elvékonyodik vagy
kivastagodik. A kokkolitos bazalt az ütésre diónagyságú
darabokra esik szét.
A kokkolitos bazalt fölött már egy másik lávaár egészen más jellegû vulkanitja mutatkozik (10. ábra). Ezen
bazalttípus sötétszürke tömött, kemény, réteges és szabálytalan síkok (helyenként gömbhéjas) mentén elváló
üde kõzet (12. ábra) északnyugat felé vastagodik. A bányafal északnyugati végén már 15–18 m vertikális kiterjedésû. Az erózióval szembeni ellenálló képessége is nagyobb, mint az alatta levõ réteges, cserepes, kokkolitos
kõzeté.
A felsõ szint délkeleti bányafala ismét más jellegû
vulkanitokat tár fel. A bazalt itt is változatos megjelenésû, réteges, cserepes, tömbös. A kõzetelválási felületek
dõlése nagyon változó, helyenként gömbhéjas. Jellemzõ
a falszakaszra a „zsákos” belsõ meddõbetelepülés. Az
úgynevezett meddõzsákok mérete is változó. A fal síkjában elõfordult 3–4 m szélességben és 8–10 m függõleges
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7. ábra. Parazita vulkáni kürtõ az alsó szint északnyugati
bányafalán

8. ábra. Parazita vulkáni kürtõmetszet a bányafal síkjában
1 – agyagos törmelékes és tömbös bazalt, 2 – szabálytalan
elválású bazalt, 3 – réteges, cserepes elválású bazalt,
4 – oszlopos elválású bazalt

9. ábra. Felsõ szint, északkeleti bányafal. A fal alsó részén réteges, cserepes, kokkolitos, a felsõn tömbös és szabálytalan (helyenként
forgós) elválású, üde a bazalt

kiterjedésben is. Ezen meddõbetelepüléseket az egykor
feltört bazaltláva mintegy körülfolyta. A befoglaló bazaltban a „meddõzsákok” felületével párhuzamos síkok
mentén cserepes elválás mutatkozik, mintegy jelezve a
lávafolyás irányát. Maga a belsõ meddõ sárga, barnássárga, agyagos, tufás képzõdményekbe ágyazott horzsakõ
és tömöttebb szövetû bazalttörmelék. Ezen zsákszerû
meddõbetelepülések a lávabazalt feküjébõl származó idõsebb vulkáni képzõdmények, amit a késõbb felszínre tört
láva magával hozott, vagy az egykori felszínen körülfolyt, de már magába olvasztani nem tudott.
A diszeli réteges, oszlopos elválású bazalt üde, tömött,
kemény, szilánkos törésû kõzet. Mikrokristályos, a hirtelen lehûlés eredményeként, szabad szemmel benne ásványokat megkülönböztetni nem lehet. Kisebb fészkekben,
1-2 mm-es üregekben mutatkoznak benne fehér színû,
másodlagos ásványok (kalcit, aragonit, kabazit, gmelinit).
Mauritz Béla a diszeli bazaltban a phillipsitkristályok öt
típusát tudta kimutatni.
Tíz-hússzoros nagyításban (lupé) a kõzetben a zöldes,
üvegszerû olivinek jól megkülönböztethetõk.
A diszeli bazaltbánya a Hajagos-hegy nyugati részét
mintegy 9 hektárnyi területen tárja fel. A bazaltot az alsó
Építôanyag 56. évf. 2004. 4. szám

szinti területrészen 40–50, a felsõn mintegy 17–34 m vastagságban már letermelték. A több évtizedes bányamûvelés folyamán igen változatos kõzetviszonyok váltak ismertté.
Az alsó szinttel feltárt, vízben áthalmozódott agyagos
bazalton áttört parazitavulkánok az explóziók változó
idejûségét, ismétlõdését jelzik.
A felsõ szint bányafalaival feltárt különbözõ megjelenésû és minõségû (a réteges-kokkolitos és felette a szabálytalan és gömbhéjszerû elválású) kõzettípusok a feltörõ lávaárok idõben változó összetételére engednek
következtetni.
A különbözõ vulkáni kõzettípusok kis területen belül
horizontálisan is gyakran váltakoznak. Amíg a felsõ szint
északkeleti falán különbözõ összetételû lávákból képzõdött bazalttípusok láthatók, addig ugyanezen szint délkeleti falát meddõzsákos, változó dõlésirányú síkok mentén elváló réteges, cserepes bazalt építi fel. Összefoglalva
megállapítható, hogy a Hajagos-hegyi bazalt igen változatos vulkáni folyamatok eredményeként jött létre, melynek következménye a különbözõ anyagú, megjelenésû
és minõségû vulkanitok gyakori változása mind horizontális, mind vertikális irányban.
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10. ábra. Felsõ szint, északkeleti bányafal. A fal alsó részén
réteges, cserepes, kokkolitos, a felsõn tömbös és szabálytalan
(helyenként forgós) elválású, üde bazalt

A földtani felépítés bányamûvelési konzekvenciái
Hajagos-hegyet a diszeli bazaltbánya nyugati irányból
két bányamûvelési szinttel (287 és 272 m Bf.) nyitja meg.
A bazaltplatós tanúhegyek kõbánya-telepítés szempontjából kedvezõ morfológiai alakzatok, mivel a bányamûvelés elõrehaladtával a platós morfológia eredményeként
a bányafal magassága nem emelkedik. Így a falmagasság
növekedése miatt új szintnyitás, szintosztás nem válik
szükségessé.
A földtani kutatást követõ külszíni bányatelepítést a
megnyitandó hegy topográfiai megjelenésén kívül más
egyéb tényezõk is determinálják. Így például a megkutatott nyersanyag térbeli elhelyezkedése (fekü, fedõ- és kõzetminõségi viszonyok), a szállítási lehetõségek, a kör-

11. ábra. Felsõ szint, északkeleti bányafal.
Réteges, cserepes elválású, kokkolitos bazalt
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12. ábra. Felsõ szint, északkeleti bányafal felsõ részén levõ,
szabálytalan síkok mentén elváló bazalt

nyezetvédelem és más, az illetékes hatóságok által elõírt
követelmények betartásának konzekvenciái.
A diszeli bazaltbánya területén a bazalt feletti fedõ
meddõ bazalttörmelékes, löszös, humuszos üledék, melynek felsõ zónája a humuszos termõtalaj. A fedõ meddõ
vastagsága a platón csak ritkán haladja meg az 1,5–2,0
m-t. A bányaüzem mûvelése folyamán mind ez ideig jelentõsebb lefedés nem vált szükségessé.
Hajagos-hegyen a zúzottkõ-elõállítás szempontjából
legkedvezõbb kõzet-elõfordulásnak a sötétszürke, tömött
szövetû, kemény, üde, oszlopos, tömbös és réteges, cserepes elválású bazalt tekinthetõ.
Kõzetfizikai laboratóriumban végzett vizsgálatok alapján a diszeli bazalt fizikai jellemzõi:
– térfogatsúly: 2,75–2,8 g/cm3;
– Los Angeles-aprózódási vizsgálat: „A”;
– kristályosítás (idõállósági vizsgálat): „B”–„C”;
– nyomószilárdság: 1500–1800 kp/cm2.
A bányaüzem haszonkõzetét képezõ bazaltban fõleg a
szingenetikus, belsõ meddõ kõzetek rontják az ásványi
nyersanyag minõségét, illetve nehezítik a célra orientált
felhasználhatóságát.
Az alsó szint északnyugati és északkeleti bányafalán
az agyagos bazalton áttört parazita vulkáni kürtõk magját képezõ oszlopos és kisebb mértékben réteges-cserepes, valamint szabálytalan tömbös elválású bazalt a kedvezõ minõségû bányatermék.
A felsõ szint északkeleti bányafalának alsó részét képezõ réteges-cserepes bazaltszint zúzottkõként való felhasználhatóságát a kokkolitosodás nehezíti. A kokkolitos bazalt az ütésre diónyi nagyságú kõzetdarabokra esik szét.
Kausay Tibor kõzetfizikai laboratóriumi vizsgálatai
alapján a kokkolitos bazalt zúzalékként történõ felhasználhatóságáról végkövetkeztetésként megállapítást
nyert: „Minél kisebb a diszeli kokkolitos kõ szemnagysága, annál kisebb a hajlam a szétesésre. Ezért belõle csak
12 mm-nél kisebb szemnagyságú frakciók gyártását javasoljuk. Az idõállóság és a forgalomállóság megfigyelésére kísérleti útszakasz építése adna lehetõséget.”
A felsõ szinten, az északkeleti bányafal felsõ részét kéÉpítôanyag 56. évf. 2004. 4. szám

pezõ, fõleg tömbös, szabálytalan felületek mentén elváló,
helyenként gömbhéjas, üde bazalt alkalmas kõzetanyag
zúzottkõ elõállítására. Idõállósági tulajdonsága is kedvezõbb, mint az alatta levõ – egy korábbi lávaárból képzõdött – réteges, cserepes, kokkolitos bazalté. Ugyanis az
idõjárás viszontagságainak hosszabb ideig kitett (évek)
bányafalon a kokkolitos bazalt már morzsalékosan szétesõvé válik, ugyanakkor a felette települõ tömbös, szabálytalan felületek mentén elváló még mindig üde, kemény, és jól tartja kedvezõ kõzetfizikai paramétereit.
A bányaüzemben a fõ mûvelési irány északkeleti. Így
a termelés fõleg a felsõ szint északkeleti bányafalára koncentrálódott. A délkeleti mellékirányú bányafal, mûvelésének szüneteltetése miatt, részben természetes úton
rekultiválódott. A fal középsõ részén, az erózió következtében kialakult természetes rézsûn a növényzet is visszahódította élõ területét (13. ábra). A délkeleti bányafalról
az is elmondható, hogy ebben az irányban a bazalt igen
sok belsõ meddõt tartalmazott (meddõzsákos betelepülések), ezért a további bányamûvelés északkeleti irányban
kedvezõbbnek bizonyult.
A diszeli bazaltbánya mûvelése folyamán jelentõs vízvédelmi gondok nem jelentkeztek. Általában a bazaltplatós tanúhegyeinkben lévõ bányákban (pl. Uzsabánya
vagy Vindornyaszõlõs) a bazalt függõleges hasadékrendszerén leszivárgó csapadékvíz, vízzáró fekü esetén, a haszonkõ alsó zónájának repedéshálózatában halmozódik
fel. Így ezen bányaüzemek legalsó bányamûvelési szintjei, ha azok a kõzetben tárolt víz szintje alá kerülnek,
folyamatosan vízlecsapoló funkciót is ellátnak. Ilyen esetben az alsó szinten a talpból vagy a bányafal alsó zónájából szivárgó vizet a bányaudvarból ki kell vezetni. A vízelvezetés céljából a bányaudvarnak megfelelõ lejtést kell
biztosítani, vagy vízlevezetõ árkokat kell kialakítani.
A diszeli bazaltbányában, mivel eddig a bazalt kitermelése a felsõ szintre koncentrálódott, víztelenítési munkák nem nehezítették az ásványi nyersanyag kitermelését. Mindössze a csapadékvíz elvezetését kellett
megoldani, ami a bányaüzem környezetéhez viszonyított kiemelt topográfiai helyzetébõl adódóan nem okozott gondot.
A bányaüzemi és bányaföldtani tapasztalatok alapján

a hegy nyugati oldalán talajcsúszási, suvadási jelenségek figyelhetõk meg. A felszínközeli üledékek lejtõirányú mozgását a kedvezõtlen földtani felépítés, a topográfiai adottság, de elsõsorban az erózió idézi elõ. A
felszínközeli kõzettömegek egyensúlyi helyzete labilissá vált, melynek következtében viszonylag nagy területen mutatkozik a lassú lejtõirányú mozgás. Jelzik ezt a
csúszási területre jellemzõ morfológiai alakzatok, a régebbi csúszások okozta tereplépcsõk, a lejtõ irányára
merõleges, agyagos bazalttörmelékbõl álló gerincek. A
lejtõirányú felszíni kõzetmozgás miatt a bányaüzemi létesítmények építésénél igen fontos volt a gondos helykiválasztás és a talajmozgásra kevésbé érzékeny könnyûszerkezetes elemek alkalmazása.
Bár a változatos vulkáni genetikából adódó rapszodikus kõzetmegjelenési módok és meddõviszonyok változó
mértékben befolyásolják a diszeli bazalt kitermelését és
hasznosíthatóságát, de a Hajagos-hegy megkutatott, produktív ásványvagyon-tömege a térség zúzottkõ-ellátása
tekintetében megnyugtató nyersanyagbázisként szolgál.
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