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1. NEMéRCES ÁSVÁnYI nYERSAnYAgOK

Nemércek alatt mindazokat a földkéregben előforduló szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú
természetes anyagokat értjük, amelyekből nem fémet állítunk elő, de valamilyen célra (pl. vegyipar,
mezőgazdaság, építőipar, stb.) hasznosítani tudjuk őket. Tágabb értelemben ebbe a körbe tartoznak
a víz és a fosszilis energiahordozók is. A nemérces ásványi nyersanyagok köre igen nagy, és a
technikai-technológiai fejlődés ezt a kört folyamatosan tágítja, mivel újabb és újabb ásványi anyagok
hasznosítása válik lehetővé. A nemérces ásványi nyersanyagok fajlagos értéke általában sokkal
kisebb, mint az érceké, viszont a felhasznált mennyiség sokkal jelentősebb. Így az ércekkel szemben,
amelyek nemzetközi kereskedelem tárgyát képezik, és bányászatuk több kilométeres mélységig is
lehúzódik, a nemérces ásványi nyersanyag szükségletet többnyire hazai forrásból, jórészt külszíni
bányászattal próbálják kielégíteni.

A nemérces ásványi nyersanyagokat különböző szerzők eltérő módon rendszerezik. A genetikai alapon történő
rendszerezés (magmás, üledékes, vagy metamorf eredetű nyersanyagok) kissé nehezen kezelhető, mivel sok olyan
nemérces ásványi nyersanyag van, amely többféle módon is keletkezhet.
Célszerűbb a felhasználási terület alapján való rendszerezés, mivel ez az adott nyersanyag hasznosításáról is
felvilágosítást nyújt. Ilyen alapon két nagy csoport állítható fel: ipari felhasználású és építészeti, illetve útépítő
nyersanyagok. Az előbbi csoportnál külön szokták választani a két legnagyobb felhasználási területet, a vegyipart és a
kerámiaipart, és a többi iparágat egy "egyéb" kategóriába vonják össze. A rendszerezést az alábbi táblázat
tartalmazza:

ipari
felhasználású
nyersanyagok

ásványi vegyipari felhasználású ásványi nyersanyagok
kerámiaipari felhasználású ásványi nyersanyagok
egyéb ipari felhasználású ásványi nyersanyagok

építészeti,
nyersanyagok

illetve

útépítő építőipari kötőanyagok
mesterséges építőkövek alapanyagai
természetes építőkövek és díszítőkövek
útépítő nyersanyagok

Minden nemérces ásványi nyersanyag egységes rendszerbe foglalása szinte lehetetlen. E tananyag keretei között
csak a hazai előfordulású nemérces ásványi nyersanyagokat tárgyaljuk.

2. IPARI FELhASZnÁLÁSÚ nEMéRCES ÁSVÁnYI nYERSAnYAgOK
Vegyipari nyersanyagok
Evaporitok
Keletkezés
Az evaporitok arid (száraz) éghajlat alatt kialakult lagúnák bepárlódásával, vagy sivatagi sóstavakból történő kiválással
keletkeznek. Az előbbi környezetre a gipsz, anhidrit, halit /kősó/, szilvin megjelenése jellemző, az utóbbinál a Na, Ca, K
nitrátjai, borátjai, karbonátjai keletkeznek.

Az evaporitképződés a földtörténet során a perm végén volt a legjelentősebb, a variszkuszi orogenezist követően
kialakult lagúnákban és epikontinentális tengerekben. A jelenkori kősóképződés legismertebb példája a Holt-tenger,
egy egykori lefűződött tengerág, melynek sótartalma 27 tömeg% (a tengervíz átlagos sótartalma 3,5%).
Felhasználás
A gipszet és anhidritet az építőipar számos területén, valamint talajjavításra használják, a kősó és a szilvin az
élelmiszeripar és a vegyipar nyersanyagai.
Magyarországi előfordulás
Perkupa, Alsótelekes (Rudabányai-hegység)
Felsőpermi, erősen gyűrt gipsz-anhidrit sorozat, amely szerpentinesedett gabbrótömböket és agyagpala pikkelyeket
tartalmaz.

A perkupai gipsz -anhidrit telep földtani szelvénye [i]

Kerámiaipari nyersanyagok
A kerámiaipari nyersanyagok legfontosabb tulajdonsága a plaszticitás, vagyis az, hogy vízzel keverve plasztikus
masszát adnak. Ugyancsak lényeges a tűzállóság, vagyis a magas olvadáspont. Ezekkel a tulajdonságokkal a kaolin
(kaolinitből és illitből álló agyagos kőzet) rendelkezik (a tiszta kaolin olvadáspontja 1800 °C). A finomkerámiához tiszta
kaolint használnak, amit iszapolással különítenek el. A durvakerámia-iparban az agyagban lévő, agyagásványokon
kívüli egyéb ásványok (kvarc, földpát, stb.) jelenléte nem okoz problémát.

Kaolin (kaolinit, illit)
Keletkezés
A nemesagyag-jellegű kaolin uralkodóan kaolinitből és illitből áll. Savanyú magmás kőzetek hidrotermális lebontásával
keletkezik, melynek során a kőzetalkotó ásványok agyagásványokká alakulnak át. Ez a jelenség általában

ércképződés kísérője, de bekövetkezhet akkor is, ha a hidrotermák nem tartalmaznak érces komponenseket. Nagy
földpáttartalmú magmás kőzetek vagy homokkövek felszíni mállásával szintén keletkezhet kaolin. A két agyagásvány –
kaolinit és illit – egymástól függetlenül, önállóan is előfordulhat.
Felhasználás
A kaolint elsősorban porcelángyártásra használják (háztartási, dísz- és szigetelő porcelán). A plaszticitás növelésére a
kaolinhoz földpátot kevernek. A kaolint a papírgyártásban is használják.
Magyarországi előfordulások
Tokaji-hegység
Gazdasági jelentőségű kaolintelepek a Tokaji-hegységben alakultak ki, felsőmiocén (szarmata) riolittufa hidrotermális
lebontásával. A kaolinbányászat fő központjai Szegilong és Mád voltak. Füzérradványban nagy tisztaságú illitet
bányásztak. A bányászat többször megszűnt, majd újraindult. A szegilongi kaolint főleg papíripari célra, töltőanyagként
használták.

A füzérradványi illit előfordulás földtani szelvénye [ii ]
A fekete vonalak a hosszan elnyúló törési síkok metszetei. A kőzetelváltozást okozó hidrotermák e törések mentén tudtak
áramlani, ezért a legintenzívebb elváltozás (kovásodás) közvetlenül a törések mentén ment végbe.

Tűzálló agyag
Keletkezés
Tűzálló agyagként a hidrotermális eredetű kaolinok is felhasználhatók, de mivel itt a tisztaság nem olyan lényeges
követelmény, a gyakoribb és nagyobb elterjedésű, üledékes eredetű, kaolinitben gazdag agyagok is számításba
jöhetnek. Ezeknek az agyagoknak az agyagásványai is kőzetlebontással keletkeztek, de a szállítás és többszörös
áthalmozás miatt az eredeti, lepusztult kőzet már nem azonosítható. Az üledékes agyagok az agyagásványok mellett
kvarcot, földpátot, gipszet, karbonátokat, szerves anyagot, piritet és limonitot is tartalmazhatnak. Ezek az anyagok a
kaolinban is előfordulhatnak, de kisebb mennyiségben.
Felhasználás

A tűzálló agyagot a durvakerámiák, a samott, a kályhacsempék, a tégla és a keramit gyártásánál használják.
Magyarországi előfordulások
Magyarországon számos helyen bányásztak tűzálló agyagot, részben külszíni, részben mélybányászattal. Ezek a
telepek már nagyrészt kimerültek, a bányászat megszűnt. Napjainkban kisebb pannon vagy pleisztocén
"agyaggödrökből" folyik helyi bányászat, ami a téglagyártás igényeit is kielégíti. Az alábbiakban a legjelentősebb
előfordulásokat ismertetjük. Bányászat még a felsőpetényi és sárisápi lelőhelyeken zajlik.
Bánk, Romhány, Felsőpetény (Cserhát hegység)
A tűzálló agyag telepek az alsóoligocén korú hárshegyi homokkő felső részén, a homokkő rétegekkel többszörösen
váltakozva fordulnak elő.
Nemti (Cserhát hegység))
Alsómiocén, szárazföldi eredetű, vörös-tarka agyag. Saválló agyagként is alkalmazták.

A nemti saválló agyag előfordulás földtani szelvénye [iii]

A függőleges vonalak kutatófúrások. 1: negyedkori képződmények, 2: alsómiocén riolittufa, 3: saválló agyag, 4:
homok, 5: aleurit, 6: osztreás agyag, 7: alsómiocén homokkő
Cserszegtomaj (Keszthelyi-hegység)
A tűzálló agyag felsőtriász dolomit karsztos mélyedéseiben halmozódott fel. Vasoxid-tartalma miatt festékföldként is
használták.

Egyéb ipari nyersanyagok
Ebbe a csoportba különböző felhasználási területek nyersanyagait soroltuk, leszűkítve e nyersanyagok körét azokra,
amelyeknek jelentős hazai előfordulásuk van.

Üveghomok, öntödei homok
Keletkezés
Hullámveréses, sekélytengeri területen, ahol a homok kvarcszemcséi közül a szennyező anyagok (szerves anyag,
agyag, limonit) kimosódnak, tisztán kvarcból álló, fehér "üveghomok" keletkezik. Az öntödei homoknál nem szükséges
a tökéletes tisztaság, de a homoknak karbonátmentesnek kell lennie. További követelmények a min. 98% SiO 2
tartalom, max. 1% Fe 2 O 3 tartalom és a magas tűzállóság (1400 °C)
Felhasználás
Üveggyártásra a tiszta, fehér, 0,1-0,5 mm szemcseméretű homok alkalmas.
Az öntödei iparban a homokot az öntödei formák készítésére használják. Az öntödei homok optimális szemcsemérete
0,2-0,6 mm. A szemcséknek lekerekedettnek kell lenniük, hogy az anyag plasztikusabb, formázhatóbb legyen. Az

agyagtartalom max. 15 % lehet. Káros szennyezések a limonit, pirit, kalcit, dolomit, földpátok, csillámok, mert ezek
részben olvadáspont csökkentők, részben gázfejlesztők.
Magyarországi előfordulások
Fehérvárcsurgó (Székesfehérvár mellett)
Felsőtriász dolomitra települő pannon homokos sorozatban, a felsőpannon folyamán képződött üveghomok. A pannon
beltenger partközeli részén rakódott le, a parti hullámverés jó átmosást biztosított. A bányászat jelenleg is működik.

A fehérvárcsurgói nemeshomok sorozat elvi rétegtani szelvénye [iv]

A fehér üveghomok tisztasága a parti áramlás és hullámverés átmosó hatásának eredménye.
Kisörspuszta (Balaton-felvidék)
Az országban a legjobb minőségű, pannon korú öntödei homok.

A kisörspusztai öntödeihomok-bánya földtani szelvénye [v ]

Bentonit
Keletkezés
A bentonit főleg montmorillinit agyagásványból álló kőzet (montmorillonit tartalom > 50 %). A montmorillonit vízbe
hullott vulkáni tufa víz alatti mállásával (halmirolitos mállás) jön létre. A halmirolitos mállás tengeri és tavi környezetben
is megvalósulhat.
Felhasználás
A bentonitot elsősorban fúróiszapként használják, tixotróp tulajdonsága miatt. A tixotrópia az a jelenség, hogy a

szuszpenzió mozgatáskor folyadékként, nyugalmi állapotban kocsonyaszerű (szilárd) anyagként viselkedik. Így fúrás
közben a bentonitiszap folyik, felhozza a furadékot, a fúrás leállításakor megszilárdul, nem engedi a furadék
leülepedését, és megakadályozza az olaj vagy gáz behatolását a fúrólyukba.
A Ca-Mg –bentonitot derítési, szűrési, kármentesítési eljárásoknál használják, mivel ezek a rétegközi kationok
gyengén kötöttek, könnyen lecserélődnek más kationokra, amik szennyezők vagy káros anyagok.
Öntödei formák kötőanyagaként is alkalmazzák magas olvadáspontja miatt.
A Na-bentonitot duzzadóképessége és az ebből adódó jó vízzáró tulajdonsága miatt hulladéklerakók aljzatának
szigetelésére használják.
Magyarországi előfordulások
Mád (Tokaji-hegység)
Részben hidrotermális kőzetlebontással, részben édesvízi (limnikus) környezetben történt halmirolitos mállással
keletkezett bentonittelepek. A kiindulási kőzet felsőmiocén (szarmata) riolittufa.

A Mád környéki bentonit előfordulás földtani szelvénye [vi]

Istenmezeje (Cserhát hegység)
Alsómiocén riolittufa sekélytengeri, halmirolitos mállásával keletkezett bentonittelep. A hazai bentonit előfordulásokat
csak időszakosan, az igényeknek megfelelően művelik.

Diatomit (diatomaföld, kovaföld)
Keletkezés
Kovavázú algák (Diatoma) mikroszkopikus méretű (10-100 mikrométer), apró, teknőszerű vázainak tömeges
felhalmozódásával keletkezik. A vázelemek is lyukacsosak-porózusak, a váztöredékek közötti hézagok pedig tovább
növelik a porozitást. A diatoma algák édesvízi és tengeri környezetben is élnek. Elszaporodásuknak kedvez, ha a
vízben oldott SiO 2 tartalom vulkáni tevékenység következtében megnő.
Felhasználás
A diatomitot felhasználják könnyű építőelemek gyártására, mivel kis térfogatsúlyú, laza, porózus kőzet
A jelentős porozitásból adódó nagy adszorpciós kapaciása miatt vegyi szűrési, derítési, kármentesítési folyamatokban
használják, például a tengeri olajszennyezések felitatására is alkalmazzák
Magyarországi előfordulások
Erdőbénye (Tokaji-hegység)
Felsőmiocén kori vulkáni tevékenység hatására, meleg vizű tavi környezetben tömegesen lerakódott kovaalgák
vázaiból keletkezett. Az itt bányászott kovaföldet kiégetik (kalcinálják), és növényvédő szerek, műtrágyák
vivőanyagaként hasznosítják. A bányászat jelenleg is folyik.

Az erdőbényei diatomit előfordulás földtani szelvénye [vii ]

Szurdokpüspöki (Mátra hegység)
Középsőmiocén korú, jó minőségű diatomit. Főleg könnyű építőanyagok gyártására használták. A bányászat már
megszűnt

Zeolit
Keletkezés
A zeolitként ismert nyersanyag valójában zeolitos riolittufa, amennyiben a zeolittartalom meghaladja az 40 %-ot. A
zeolitok üreges kristályszerkezetű alumínium-hidroszilikátok. Üveges–horzsaköves savanyú piroklasztikus kőzetek gázüregei, apró csövei falán, a kőzetüveg átalakulásával jönnek létre, a riolittufa kőzetüvegének talajvíz hatására történő
mállásával.
Felhasználás
A zeolitok felhasználása a kristályrácsban lévő, mikrométeres méretű üregek-csatornák adszorpcióképességén alapul.
Ezekben az üregekben eredetileg úgynevezett zeolitos víz van, amit hőkezeléssel eltávolítanak, így az üregek
szabaddá válnak. Az ilyen módon kezelt zeolit megköti a szennyező anyagokat, a tápanyagot, a talajjavító anyagokat
stb. Ugyancsak jellemző tulajdonsága a kationcserélő-képesség, vagyis hogy eredeti kationjai más (szennyező)
kationokra kicserélhetők. Környezeti károk, szennyeződések megszüntetésénél gyakran alkalmazzák.
Ezen kívül számos felhasználási területen alkalmazzák, például takarmányadalékként elősegíti a tápanyagfelvételt,
megköti a szerves gázokat. Használják talajjavításra, műtrágyával keverve, vegyi anyagok molekulaszűrésére,
derítésre, szagtalanításra, víztisztításra, szennyezett területek kármentesítésére, oxigén előállítására, mivel a
levegőből kiszűri a nagyobb nitrogénmolekulákat.
Magyarországi előfordulások
Mád, Tokaji-hegység
Magyarország európai viszonylatban is jelentős zeolittermelő. A hazai zeolitelőfordulások a Tokaji-hegység területén,
elsősorban a déli részen találhatók. A zeolitbányászat több felszíni művelésből, jelenleg is zajlik.

A mezőzombori (Tokai-hegység) zeolitos riolittufa előfordulás földtani szelvénye [viii]
1: talaj, 2: lösz, agyag, 3: fedő riolittufa, 4: zeolitos riolittufa, 5:fekü riolittufa

Nemti (Cserhát hegység)
Itt is jó minőségű zeolit előfordulás van, de jelenleg ezt nem bányásszák. A zeolit a korábban említett tűzálló agyag
fedőjét képezi.
A Mecsek hegységben is vannak magas zeolittartalmú riolittufa előfordulások, de ezeket sem bányásszák.

Perlit
Keletkezés
A perlit vízbe nyomult-folyt, vagy víztartalmú üledékeken áttört savanyú, riolitos láva üvegszerű megdermedésével
keletkezik. Jellemzője, hogy 2-6 % kötött vizet tartalmaz, emiatt alakul ki a sötétszürke-fekete, üveges megjelenés. A
SiO 2 tartalom 70-75 %. A kőzet gyakran apró gömbökben széteső, innen származik a perlit, vagyis magyarul
"gyöngykő" elnevezés.
Felhasználás
A perlit felhasználásának alapja, hogy 950-1100 °C-ra felhevítve hevítve a víztartalom gőzzé alakulása miatt
pattogtatott kukorica szerűen megduzzad, felfúvódik, és lyukacsos szerkezetű, könnyű, de mégis nagy szilárdságú
anyaggá válik. Duzzasztás előtt a perlitet megőrlik.
A perlitet elsősorban az építőiparban használják. Könnyűbeton és vakolat adalékanyagként, hő- és hangszigetelés
céljára alkalmazzák.
A duzzasztott perlit porozitása miatt vegyi szűrőként is használható.
Duzzasztott állapotban kis fajsúlya miatt a vízen úszik, ezért vízfelületek olajszennyezésének összegyűjtésére is
felhasználják.
Alkalmazzák üvegházi kertészetben talaj helyett, mivel nagy porozitása miatt sokáig metartja a tápoldatokat.
Magyarországi előfordulások
Pálháza
A hazai perlitelőfordulások a Tokaji-hegység északi részén találhatók. Legjelentősebb a pálházai perlittest, mely
európai viszonylatban is számottevő. Bányászata jelenleg is zajlik. A savanyú láva szarmata korú, vizes agyagokba és
tufákba nyomult be, extrúziós dómot formálva. Víztartalmát az üledékeken való áttöréskor szerezte.

A pálházai perlit előfordulás földtani szelvénye [ix]

Dolomit
A dolomitot az ipari felhasználású nyersanyagok között tárgyaljuk, de megjegyezzük, hogy az építőipar számára is
fontos nyersanyag.
Keletkezés
A

dolomit kőzet uralkodóan a dolomit ásványból (Ca,Mg)CO 3 áll. Keletkezési folyamatok szempontjából

megkülönböztetjük az elsődleges és a másodlagos dolomitokat. Az elsődleges dolomitok mennyisége elenyésző az
elterjedt, hegységnyi tömegeket alkotó másodlagos dolomitokhoz képest. Elsődlegesen a dolomitképződés hiperszalin
(túlsós) lagúnákhoz kötött, kiválása közvetlenül az evaporitok kiválását előzi meg. A másodlagos, nagy tömegű
dolomitok a tengeri lerakódású mésziszapból keletkeznek, olyan módon, hogy a vízben oldott magnéziumionok
helyettesítik a mésziszapot alkotó aragonit vagy kalcit kalciumionjainak egy részét. A helyettesítés a különböző
ionméretek miatt a kristályrácsban feszültséget okoz, emiatt a dolomit tektonikai hatásra repedezik, szétesik. A
dunántúli "porló dolomitok" szétdarabolódásában hévforrás tevékenység is szerepet játszott.
Felhasználás
A finomra őrölt dolomitot az üvegiparban és finomkerámiákhoz adalékanyagként használják. Durvább őrleménye a
vaskohászatban folyósítóanyag (olvadáspont csökkentő). Az építőiparban a vakolóhabarcs alapanyaga, nemesvakolat
készítésére is alkalmazzák. Finomra őrölten gyógyszeripari töltőanyag. Súrolóporként is használatos.
Magyarországi előfordulások
A Magyar Középhegységben a triász korú dolomit elterjedt kőzet, kisebb bányákban számos helyen fejtik, illetve
fejtették. A legjelentősebb bányák Pilisvörösváron (Pilis hegység), Iszkaszentgyörgyön (Bakony hegység), Gánton
(Vértes hegység) és Alsótelekesen (Rudabányai-hegység) vannak. Pilisvörösváron darabos és porló dolomitot is
bányásznak.

3. Építőipari éS útépítő ÁSVÁnYI nYERSAnYAgOK
Az előzőkben több olyan ásványi nyersanyagról tettünk említést, amelyeket egyéb területek mellett az építőipar is
felhasznál. Ilyen például a kötőanyagként alkalmazott gipsz, az építőkőnek és vakolatadaléknak használt dolomit, vagy
a könnyű építőelemek gyártásához, illetve szigeteléshez használt perlit. A továbbiakban az építőkövek, díszítőkövek,
az ezekhez használt kötőanyagok, valamint az útépítéshez használt kőzetek földtani viszonyait és hazai bányászati
lehetőségeit tárgyaljuk. Az egyes kőzetfajták tárgyalásánál megemlítjük a nem építőipari jellegű, egyéb felhasználási
területeket is.

Építőipari kötőanyagok

Építészeti kötőanyagként égetett meszet, cementet vagy gipszet alkalmaznak. A cementgyártáshoz mészkövet és
agyagot, vagy ezek természetes keverékét, a márgát használják fel. A cementgyártáshoz használt agyagra nézve
nincsenek szigorú követelmények. E célra bármilyen korú agyag, agyagpala, márga vagy lösz felhasználható, és sok
helyen hozzáférhető, kisebb helyi bányákból beszerezhető. Ezért az ilyen célra bányászott agyagok tárgyalására nem
térünk ki, csak a mészkövekkel foglalkozunk. A gipsz keletkezési körülményeit és hazai előfordulását a vegyipari
nyersanyagoknál, az evaporitokhoz kapcsolódóan említettük, ezért itt nem tárgyaljuk.

Mészkő
Keletkezés
A mészkő fő ásványa a kalcit (CaCO 3 ). Mészkő keletkezhet tengeri és tavi környezetben, mészvázú élőlények
váztöredékeinek falhalmozódásával, vagy vegyi kicsapódással. A tengeri eredetű mészkövek lehetnek tömött,
finomkristályos mészkövek, melyek platformokon vagy nagyobb parttávolságban képződnek. Az ősmaradványokban
gazdag, bioklasztos, laza mészkövek sekély, melegtengeri viszonyok között rakódtak le. Az édesvízi mészkövek
lyukacsos-porózus szerkezetűek, bennük gyakran felismerhetők azok a növényi struktúrák, amelyekre a mészanyag
kicsapódott.
Felhasználás
A tiszta, tömött mészköveket mészégetésre, építészeti kötőanyagként használják. Az agyagos, márgás mészkövek
cementgyártás céljára megfelelőek. Egyéb felhasználási területek: élelmiszeripar: cukor tisztítása, vaskohászatban
folyósítóanyag, állati takarmányadalék (Ca), festékipar.
Magyarországi előfordulások
Az alábbiakban csak néhány jelentősebb mészkőbányát emelünk ki azok közül, ahol építészeti kötőanyag (égetett
mész, cement) előállítására, vagy egyéb ipari hasznosításra alkalmas mészkövet fejtenek:
Eger-Felnémet (Bükk hegység)
Triász korú, tömött, kristályos, fehér mészkő. Nagy tisztaságú, CaCO 3 tartalma 98 %. Építőipari felhasználása mellett a
papírgyártásnál is alkalmazzák. Jelenleg a füstgáz kéntelenítésére használják, ahol kémiai reakcióval gipsszé alakul
(gyöngyösvisontai hőerőmű).
Miskolc-Tapolca (Bükk hegység)
Finomkristályos mészkő, de a tisztasága nem olyan mértékű, mint az előbbié. Cementgyártásra hasznosítják.
Zebegény (Börzsöny hegység)
A zebegényi puhamészkő miocén, szarmata sekélytengeri lerakódású kőzet. Felhasználása nem építőipari. Krétaszerű
megjelenése, fehér, porló jellege miatt festékföldet állítanak elő belőle. Állati takarmányadalékként is hasznosítják.

Magyarország fő égetett mész és cementipari mészkő lelőhelyei
D: devon, T: triász, K: kréta

Mesterséges építőkövek alapanyagai
A mesterséges építőköveknek tekintjük a műköveket, a téglát és a betont. Sokféleségük miatt nem térünk ki a
műkövekhez használt nyersanyagokra.

Agyag
A téglagyártáshoz szükséges agyaggal szemben ugyanazok a követelmények, mint a durvakerámia-iparban használt
agyagok esetében. Ezek előfordulásait korábban tárgyaltuk, itt nem részletezzük őket. Megemlítjük azonban, hogy
igényesebb téglagyártási célra a középsőoligocén kiscelli agyag és a pannon agyagok alkalmasak.

Magyarország téglagyártáshoz hasznosítható agyagterületei (vonalkázott mezők) [x ]
A nagyobb téglagyárakat a fekete pontok jelzik.

A beton előállításához kavicsra és cementre van szükség. A könnyűbeton leggyakoribb adalékanyaga a duzzasztott
perlit, melyet már szintén említettünk. A továbbiakban a betongyártáshoz szükséges kavics és a vakolathoz szükséges
homok jellemzőit ismertetjük.

Kavics
Keletkezés
A kavics 2-20 mm mérettartományba eső, törmelékszemcsékből álló üledék. Bármilyen kőzet fizikai mállásával és a
törmelék szállításával létrejöhet. Ha azonban folyóvízi kavicsteraszok vagy mederüledékek összetevőit vizsgáljuk, azt
tapasztaljuk, hogy a kavicsok anyaga túlnyomórészt kvarc és kvarcit. Ennek az az oka, hogy a kőzetalkotó ásványok
közül a fizikai és kémiai hatásokkal szemben legellenállóbb a kvarc, tehát minden más kőzetalkotónál hosszabb
szállítást és koptatást bír ki; hasonlóképpen a szinte kizárólag kvarcból álló kvarcit metamorf kőzet.
A kavicsbányászatnál lényeges a kavics minőségi vizsgálata, mivel betongyártáshoz csak meghatározott
paraméterekkel rendelkező kavics használható fel. Ezért vizsgálják a kavicsok szemcseméretét, iszap-, mész- és
szerves anyag tartalmát, ásványos összetételét, és ha szükséges, a felhasználói igényeknek megfelelően
nyersanyagelőkészítést végeznek.

Felhasználás
A kavicsot elsősorban az építőipar hasznosítja. A jó minőségű aprókavicsot vízszűrésre, vegyipari szűrésre és
parképítésre is használják.
Magyarországi előfordulások
Magyarország geomorfológiai helyzete kedvez a kavicsfelhalmozódásnak, a környező hegyvidékekről eredő folyók itt
rakták le hordalékukat. A magyarországi kavicsbányászat elsősorban a pleisztocén kori folyók által felhalmozott
kavicsösszletből történik. Jelenlegi folyóink nagyjából kirajzolják a felhalmozódási övezeteket, mivel a pleisztocénben
már elfoglalták jelenlegi helyüket. A kavicsbányászat fő területei a Duna, Hernád és a Rába folyók környezetében
vannak, Csepel-Délegyháza, Nyékládháza és Hegyeshalom központokkal.

Magyarország fő pleisztocén kavicsterületei a kavicsbányászati központok megjelöléséve [xi]l

Homok
A homokot az építőiparban a vakolatkészítéshez használják. Az építőipari homokkal szemben nincsenek lényeges
minőségi követelmények, de a felhasználás szempontjából kedvező, ha a homoknak nincs agyagtartalma, közepes
szemcseméretű, és a szemcséi szögletesek. Ezeket az igényeket a folyóvízi homokok elégítik ki (bár használhatók a
Duna-Tisza-közén és a Nyírségben előforduló, szél által szállított futóhomokok is). A homokbányászat eocén,
oligocén, miocén és pannon rétegekből, valamint pleisztocén folyóvízi felhalmozódásokból történik.

Magyarország kavics- és homokbányái [xii ]

Természetes építőkövek
A természetes építőkövekkel szemben támasztott fő követelmények a szilárdság, porozitás, jó megmunkálhatóság és
az esztétikus megjelenés. Magyarországon több elterjedt kőzettípus van, amely ezekkel a tulajdonságokkal
rendelkezik. A főbb típusokat az alábbiakban ismertetjük.

Permi vörös homokkő
A felsőpermben és alsótriászban, száraz, meleg éghajlati viszonyok között képződött, folyóvízi lerakódású homokkő.
Vörös színét a vasoxid tartalom (főleg hematit) okozza. Kovás kötőanyagú, ezért kemény, megfelelő szilárdságú, de
faragható. Főleg lábazatokhoz, kerítésépítéshez használják. A Balaton-felvidéken és a Mecsek hegységben fordul elő.
A bányászat fő központjai Balatonalmádi, Révfülöp és Pécs mellett voltak.

Hárshegyi homokkő
Az alsóoligocénben keletkezett, folyóvízi-partszegélyi fáciesű, sárgásszürke színű, kovás kötőanyagú homokkő.
Lábazat- és kerítésépítéshez használják. A Budai-hegységben és a Pilisben elterjedt, Pilisborosjenő és Esztergom
környékén bányászták.

Lajtamészkő
A miocén badeni emeletben, sekélytengeri viszonyok között képződött fehér, ősmaradványokban gazdag mészkő több
évszázadon keresztül kedvelt építőkő volt. Elnevezését a Sopron melletti Lajta hegységről kapta. Leghíresebb
bányahelye Fertőrákoson volt, ahol ma múzeum és bemutatóhely működik.

Szarmata durvamészkő
A felsőmiocén szarmata emeletben, csökkentsósvízű beltenger partszegélyi részén lerakódott, ősmaradványokban
gazdag, bioklasztos mészkő, kavics- és homoktartalommal. Sóskúton működik a legnagyobb bányája.

Riolittufa, riolit
A miocén korú, robbanásos vulkanizmus által felszínre került riolittufa elterjedt hazai kőzettípus. Porózus, jól faragható,
de kevésbé időálló, mint a kovás homokkövek. Észak-Magyarországon kedvelt és gyakran használt építőkő. Főleg a
Tokaji-hegységben, valamint Miskolc és Eger környékén bányászták. A riolit keményebb, nagyobb szilárdságú,
inkább lábazatok kialakításához használják. A Gyögyössolymoson bányászott riolitot szép, lilás színe miatt
burkolókőnek is alkalmazzák.

Magyarország építő- és díszítőkő lelőhelyei [xiii]

Díszítőkövek
A díszítő- és burkolókövekkel szemben támasztott követelmények hasonlóak az építőkövekéhez, de itt elsődleges
szempont a kőzet esztétikai megjelenése, amit felületi polírozással fokoznak.

Jura vörös mészkő
A legkedveltebb hazai díszítőkő, "vörösmárvány" néven is emlegetik, de a kőzet nem metamorfizált. Vasoxid-tartalma
miatt vörös színű, dekoratív mintázatú, jól polírozható. Gyakoriak benne az ammonitesz maradványok. Legjelentősebb
bányahelye a tardosbányai kőfejtő, ezen kívül Lábatlan, Piszke, Tata és Zirc mellett is bányászták.

Siklósi mészkő
A "siklósi márvány" néven is ismert kőzet valójában jura időszaki mészkő. Világosbarna-zöldesszürke-fehér foltos
kőzet, polírozott felülete szép mintázatot ad. A Villányi-hegységben, Siklós mellett bányászták.

Rakacai márvány
Karbon időszaki, fehér-szürke sávos, kisfokú metamorfózison átesett márvány. A Szendrői-hegységben, Rakaca
község mellett fejtették.

Édesvízi mészkő
A forrásmészkő vagy travertino néven is ismert lyukacsos kőzet már a római idők óta kedvelt építő- és díszítőkő.
Legelterjedtebb a Budai-hegységben, ahol a mai termálforrások elődjeiből, melegvíz-feltörésekből csapódott ki a
pleisztocén kor idején. A kiválást elősegítették az algák, növények, melyek szerkezete gyakran felismerhető a
kőzetben. A bányászat fő helyei Süttő, Budakalász, Dunaalmás.

Hazai díszítőkő típusok
Bal: jura vörös mészkő, középen: siklósi mészkő, jobb: süttői mészkő

Édesvízi mészkövek más területeken, például a Bükk hegységben is keletkeztek, de kevésbé elterjedtek, mint a Budai
hegységben.

Útépítő nyersanyagok
Az útépítéshez és a vasúti alapozáshoz zúzott követ használnak. Az e célra felhasznált kövekkel szemben a legfőbb
követelmény a kopásállóság és a szilárdság. Legmegfelelőbb a bazalt és az andezit, de vasúti alapozásnál használnak
riolitot és mészkövet is, útalapozáshoz pedig (alsóbbrendű utaknál) ezeken kívül kovás homokkövet, dolomitot vagy
keményebb tufákat is. Vasúti alapozáshoz 6-12 cm átmérőjű zúzalékot használnak. Útépítésnél durva zúzalékkal
alapoznak, majd ezt aszfaltba ágyazott finomabb (kb. 2 cm) bazalt vagy andezit zúzalékkal fedik le.

Bazalt
A magyarországi bazaltok a felsőpannonban képződtek, a nógrádi bazaltok kialakulása a pleisztocénbe is áthúzódott.
A nagyobb bazalt előfordulások a Balaton-felvidéken vannak, valamint kisebb elterjedésben Salgótarjántól északra. A
Balatonhoz közel eső területeken és a nógrádi Somoskőn a bányászatot természetvédelmi okok miatt megszüntették.
Hasonló okok miatt zárták be az Uzsapuszta és Tapolca térségében lévő bazaltbányákat. Sümeg mellett még fejtenek
bazaltot.

Andezit
A Magyarország területén található andezitek nagyrészt a középső-felső miocén során keletkeztek. Kivétel a Velenceihegységben és a Mátra keleti részében, Recsk mellett, kb. 25 km2 területen, felszínen lévő andezit, amely idősebb, a
felsőeocénben jött létre. A felsőeocén andezitek az erős hidrotermális kőzetlebontás miatt útépítési szempontból nem
hasznosíthatók.
A miocén andezit vulkanizmus termékei építik fel az Északi-középhegység nagy részét, a Bükk és az AggtelekRudabányai-hegység kivételével. Az aktív vulkanizmus időben kelet felé tolódott, így a Tokaji-hegység andezitjei a
legfiatalabbak. A sztratovulkánok andezitje a lávapadok és piroklasztitok váltakozása miatt kevésbé jó minőségű, mint
a felszín alatt megszilárdult, szubvulkáni testeket felépítő andezit. A legnagyobb működő andezitbányák a
Börzsönyben Szob, Csák-hegy; a Cserhátban Nógrádkövesd és Szanda-hegy; a Mátrában Recsk, Csákánykő
(miocén andezit!), Kisnána, a Tokaji-hegységben Tállya. A Mecsek hegységben is bányásztak andezitet Komló
mellett.

Magyarország útépítésre alkalmas kőzeteinek főbb egykori és jelenlegi termelőhelyei [xiv]
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