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KÉT HAZAI ANDEZIT MÁLLÁSI VIZSGÁLATA

BIDLü GÁBOR*

Az építiparban komoly problémát okozott és okoz ma is az a jelensége
hogy látszólag jó nyomószilárdságú kzetek beépítés után igen hamar, alig pár
év alatt teljesen tönkremennek. A beépítés, ül. felhasználás körülményei erre
nézve nem adnak níagyarázatot, mert más kzet (esetleg máshonnan szármázó
azonos kzetfajta is) ugyanazon a helyen hosszú évtizedekig jól beválik.

Tekintve, hogy az ilyen meg nem felel kzet beépítése sokmilliós kárt
okozhat a népgazdaságnak és az 5 éves tervünk hatalmas beruházásainak élet*

tartamát ersen veszélyeztetheti, V e n d 1 A. akadémikus a Mszaki Egyetem
Ásvány- és Földtani Tanszékén célul tzte ki ennek a kérdésnek részletes vizs-

gálatát. Magyarországon hasonló vizsgálatot az 1930-as években Ven dl A.—
Takáts T. a dunabogdányi bánya kzetén már végzett (12). A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Mszaki Tudományok Osztályának támogatásával 1949-ben
újra megindultak ezek a vizsgálatok és jelenleg is folynak. A gyakorlati szem-
pontokon túl e vizsgálatoknak másik célja az volt, hogy a laboratóriumi mállás,

adataival esetleg hozzájárulhatunk néhány, ma még kevésbbé tisztázott üledék-

keletkezési kérdés megoldásához is.

A kísérleteknél elssorban azt vizsgáltuk meg, hogy egyes magmás kzetek
hogyan viselkednek az alkalmazott laboratóriumi kezeléssel. Ezúton esetleg

megtaláljuk a módját annak a gyors eljárásnak, ami a kzetek idállóságára
nézve kellen tájékoztat. Az els vizsgálati minták Magyarország két fontos

kbányájából származnak. A késbbiek folyamán majd sor kerülhet valamely
geológialag egységesebb terület kzeteinek teljes vizsgálatára is. A legels két

minta a szobi Malomvölgy és a visegrádi Mátyáshegy piroxénandezitje volt.

Mindkét kzet eléggé ismert feltárásból származik s manapság jelents mennyi-
ségben termelik ki, ill. használják fel. A malomvölgyi fejt kzete közismerten

kiváló kzet, míg a mátyáshegyi kzetet K o c h A. nem sorolja a legjobban

idálló kzetek közé (1).

A két minta kzet-földtani jellemzését az alábbiakban foglalhatjuk össze

:

A Szob-malomvölgyi külszíni fejtés a Csákhegy alsó, fekete szín, piroxén-

andezitjét tárja fel. A Csákhegy felépítésével már Szabó J. (2, 7), S z á d e c z k y
Gy. (3), Schafarzik F. (4), legutóbb Papp F. (5—6) foglalkozott.

Utóbbi szerint a Csákhegy dagadókúp, amely két vulkáni kitörésbl alakult ki.

Az els kitörés terméke az a sötét, hipersztén-amfiból-andezit, ami egyik vizs-

gálati mintánk volt, mig a következ erupciós fázisban ezt áttörte és föléje tele-

pült a világosszürke szín biotit-amfibol-dácit.

A visegrádi Mátyáshegy kzetét és a terület földtani felépítését szintén

többen vizsgálták. így K o c h A.. (1), V e n d 1 A. (8), Takáts T. (9), nap-

jainkban pedig Lengyel E. (10) foglalkozott a terület felépítésévek

T a k á t s T . szerint a kzet amfibólos-hipersztén-andezit, amelyet több kfejt
tár fel a Mátyáshegy különböz részein.

A két kzet ásványos összetétele közel azonos. Uralkodó elegyrészeik is

azonosak, csak mennyiségi különbség van köztük.

A malomvölgyi kzet frissen acélkék, ami állásban megfeketedik. Szabad

szemmel megfigyelhetk a kzetben az amfiból fekete oszlopai, fényl biotit és

* El.iadta a M. Földtani Társulat Geokémiai Szakosztályának 1953. jan. 21.-i szakülésén.
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szürkés földpátkristályok. Mikroszkóp alatt a mikroholokristályos porfíros

szövetben a porfíros kiválások közül legnagyobb mennyiségben a labrador-

típusú plagioklászok vannak, mintegy 34 térfogat %-ban. Az amfiból és hiper-

sztén kisebb mennyiségben található. A fentieken kívül a porfíros kiválások
között biotitot, kloritot is találunk. Az egyes elegyrészek üdék, nem korrodáltak.

A visegrádi Mátyáshegy kzete friss állapotban kékesszürke szín, de
színe a levegn állva szintén megsötétedik. A szürkésfehér földpát, fekete priz-

más amfiból és fekete hipersztén szabadszemmel is látható benne. Mikroszkóp
, alatt a holokristályos porfíros szövetben jól megfigyelhetk a korrodált labrador-

földpátok, repedezett hipersztén és egy-egy amfiból foszlány.

!

A két jellemzést összetéve látható, hogy e kzetek fleg az elegyrészek
megtartási állapotában különböznek egymástól. A két kzet kémiai összetétele

szintén közel azonos. Eltéren viselkednek azonban, ha különböz oldószerekkel
kezeljük ket.

I Az oldási kísérletekben a frissen kifejtett üde kzet porát használtam fel.

I
A kzet porítása azért volt szükséges, hogy a szemcsék lehetleg egyenletes

I nagyok legyenek (0,06—0,02 mm szemcseátmér), illetve a fizikai felajprózódás

j hatására aktivizálódjanak a szilikát-rácsok, amint azt A d a m c s i k K. A. (11)

)
vizsgálatai kimutatták. Lényegileg hasonló folyamat játszódik le a természetben

I

is a fizikai mállás során. Az eredmények könnyebb összehasonlíthatóságáért az
oldásokhoz használt kzetport a fontosabb alkotórészekre megelemeztem ugyan-
azokkal a módszerekkel, amelyekkel a kioldott alkotórészeket határoztam meg.

j
Az oldási kísérleteket hazai gyártmányú „Pyrover”-üvegbl készült Erlen-

1 mayer lombikban végeztem, amelyeket az oldószer töménységének állandósí-

8 tására visszacsepeg htvel láttam el.

; A felhasznált oldószerek részben olyanok voltak, amelyek a kzetre a ter-

t mészetben, illetve felhasználásuk során is hatnak : desztillált víz, C02-vel telített

I

desztillált víz, 3%-os citromsavoldat (gyökérhatás tanulmányozására), karbamid-
oldat és hügysav-oldat. Részben olyan vegyszereket is használtam, amelyek a
természetben ritkán szerepelhetnek csak, akkor is lényegesen nagyobb hígítás-

ban, viszont a laboratóriumi oldást ezekkel igen jól lehet tanulmányozni. Ezért
alkalmaztam az oldásnál tömény sósavat is, mint a legersebb laboratóriumi
oldószerek egyikét. A reakciók gyorsítására melegítést alkalmaztam. Az oldó-

!

szerek kiválasztásánál figyelemmel voltam ’S i g m o n d E., V e n d 1 A.,

D y e r B., Prj anisnikov D., S k a 1 o v B. A., Kudashevés mások
lí vizsgálataira. A talajminták vizsgálatánál ’S i g m o n d E. ajánlja a tömény
I

sósavas oldást, a híg savakkal (híg HCl-vel) való oldást az orosz kutatók, D y e r

I a citromsavat. Desztillált vizet és széndioxidos vizet igen sok kutató használt.

I
Karbamid-oldattal V e n d 1 A. (12) kezelte a kzeteket. Híg kénsavas oldat

{ a talajtani vizsgálatok során nem használatos, bár a természetben, különösen

(
nagyvárosok levegjében, ilyen gázok is elfordulhatnak. A talajminták oldá-

sával kapcsolatban az egyes fenti oldószerek hatását a talajban lév ásványokra
Ven dl A., Stremme és Aarnio tanulmányozták. Stremme és

Aarnio megállapította, hogy a sósavas oldás elbontja az üde anortitot, leu-

citot, nefelint, augitot, olivint, ortoklászt stb. V e n d 1 A. (13) szerint már
; egy órás cc. sósavas fzés teljesen elbontja a biotitot, kloritot, apatitot, augitot
i és csak a turmalin, epidot, hipersztén, cianit, rutil, cirkon, gránát marad érin-

tetlenül a homokos talajmintában. A kezelések után visszamaradt kzetport
mikroszkóp alatt megfigyelve, az elbontott ásványok csoportjában hasonlót
tapasztaltam.

1 Az oldási id igen különböz volt. A gyengébb oldószereknél kb. 2 hét, az

j

ersebb savaknál 5 nap, mig a tömény sósav esetében 24 órán át melegítettem a

I

mintákat 300 ml oldószerrel forró vízfürdn. A bemért kzetpor mennyisége
általában 5 gr volt. Kivételesen a széndioxiddal telített desztillált vizes oldat
esetében 1 liter oldószert alkalmaztam 20 gr kzetporra és a minták vizsgálatát

autoklávban végeztem 0,2 atm. széndioxid túlnyomáson.
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I

A mintákról a megfelel melegítési
id után az oldószert leszrtem Schlein-
cher— Schüll-féle fehércsíkos szrpapí-
ron. A szrn visszamaradt anyagot forró

desztillált vízzel háromszor átmostam
és a szüredékeket egyesítve elemeztem
meg. Az oldási idk változtatása abból
adódott, hogy igyekeztem a gyengébb
oldószerekkel is az egyszer analitikai

módszerekkel még mérhet mennyiség
anyagot kioldani a kzetbl.

Az egyes oldószerekkel kioldott

mennyiséget az oldáshoz használt ande-

,
zitmennyiségének súlyszázalékában ki-

fejezve tntettem fel az I. sz. táblá-

zaton.

Az egyes oldási eredményeket ösz-

szehasonlítva azt láthatjuk, hogy a kiol-

dott SÍO2 mennyisége a szobi kzetnél
két esetet kivéve, mindenütt nagyobb,
mint a visegrádinál. A desztillált vizes

kísérlet érdekesen mutatja azt, hogy a

mátyáshegyi kzetet a víz jobban meg-
támadja és a szilikátjai könnyebben bom-
lanak, mint a szobi kzetéi. A többi oldó-

szer nagyobb oldóhatása a szobi kzetre
azzal magyarázható, hogy a szobi kzet
nincs annyira kilúgozódva, megtartása
üdébb.

Az alumínium és vas mennyisége
az elemzett oldatokban közel azonos,

ha figyelembe vesszük a bevitt anyag-
mennyiségeket. Ugyanezt tapasztaljuk a
kalcium esetében is, kivéve a desztil-

láltvizes és karbamidos oldásokat, ami
szintén a mátyáshegyi kzet bomlot-
tabb voltára mutat. Igen eltér a magné-
zium és az alkáliák viselkedése, ami
ugyancsak a mátyáshegyi kzet kisebb

ellenállásáról tanúskodik.

Az eddigi két vizsgálatsorozatban

nyert összes kioldott anyagmennyiség
alapján úgy látszik, hogy a kzet id-
állóságára vonatkozóan a sósavas és desz-

tillált vizes kezelés nyújt jó tájékozta-

tást, vagyis e két hatóanyaggal szemben
tanúsított kisebb oldhatóság a jelzje

a jobb idállóságnak. Az elvégzett két

vizsgálat azonban ennek a megállapítá-

sára még nem elegend, ezért tovább
folytatjuk a kísérleteket más kzetek-
kel is.

A fenti vizsgálatok mellett még a

fizikai tuljdonságait is megvizsgáltuk

a két mintának, ami azt mutatta, hogy
a mátyáshegyi kzet kevésbbé kopás-

k

s.
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álló és a kapilláris vízfelvétele is jóval nagyobb, mint a szobi kzeté. (II. tábla.)

A nyomószilárdsági érték száraz állapotban mindkét kzetnél majdnem azonos,
nedves állapotban azonban a mátyáshegyi kzet nyomószilárdsága lecsökken
az eredeti 65%-ára, Kertész P. vizsgálatai szerint. A szobi kzetbl nedves
nyomószilárdsági vizsgálat még nem készült.

II. táblázat

Napok
S2áma

Felvett víz menny 1 s é g e

üde

Szobi

mállóit üde

Mátyáshegyi

mállóit

1 1,55% 2,48% 1,15 % 4,68 %
15 2,08 % 2,80% 2,60% 4,79%
110 2,09 % 2,85 % 3,05 % 4,84%
158 2,13 % 2,86% 3,06 % 4,84%

tovább csökken tovább csökken

A fentiek alapján összefüggés állapítható meg a kzetek oldódása és mecha-
nikai sajátsága között. Azonban a két vizsgálat még nem elegend az eredmények
eg^'bevetéséhez. A terv szerint több andezit, valamint más — fleg bázisos
magmás — kzeteket kívánunk megvizsgálni.

r B II fl ,1 0 :

k HSyHeHHH) BblBexpHBaHKH aHACSHTOB B BeHFpHH

Abtop npon3BOAna onuTbi nOA pyKOBOflCTBOM aKaflCMUKa A. B e h a a na opaa-
uax nupoKcenoBbix aHAeauTOB, nponcxoAamnxca U3 MecTopowAeHHÜ Co6-MaaoMBeaAb
M BuuierpaA— xWaxbauixeAb, c ueabio ycraHOBaeHHH hx pacxBopuMOCTH. Opu onuTax
nbiab AiiaMCTpa 0,06—0,02 mm ropubix nopOA noAsepraaacb ucnbiTaHHHM c KOHUeuTpa-
UMOHHOÜ COjTHHOH KHCaOTOft, C COnMHOH KHCaOTOÜ n/1, C CepHOÜ KHCaOTOH n/l, c 3%-oü
anMOHHOü KHcaoTOH, c 0,006%-OH MoaeBoh KHcaoToü, c AecTHaaHpoBaHHOh boaoü h
c AecTnnanpoBaHHOH boaoh, HacbimeHHOh 6%-HbiM KapöaMHAHbiM pacTBopoM H yrae-
KHcaoTOH. Abtop onpeAcnua KoanaecTBO pacTBopenHoro BemecTBa npocTbiM aHaanTH-
aecKUM cnocooM. Ta6. 1 noKaabiBaer peayabTaxbi onpeAeaeHua. KonueHTpHpoBaHHaa
coaHHaa KHcaoxa u AecTuaa. boa3 pacTBOpna öoabine H3 ropHOü nopoAbi, HaxoAameüca
B Co6, acM H3 ropnoH nopoAU b- MaTbamxeAt ; ocxaabHbie pacTBopuTean nanaAaau b

öoabuieü Mepe na ropiiwe nopoAbi h3 BuuierpaAa.
npeAuoaaraeM, axo na ocHOBaauH HCKOXopbix noxownx anaanaoB, uaM yAacxcB

CAeaaxb BbiBOAbi KaqaxeabHO ycTOüanBOcxn 3xnx ropnbix nopoA-

Die Wetterbestandigkeitsprüfung von zvvei Andesiten

G. BIDLÓ

Die Pyroxen-Andesite von Szob-Malomvölgy und Visegrád-Mátyáshegy
wurden von Verfasser unter dér Leitung von Akademiker A. Vendl auf ihre

Löslichkeit geprüft. Die pulverisierten Körnchen des Gesteins von etwa 0,006—
0,02 mm Durchmesser wurden auf einem siedenden Wasserbad mit konzentrier-

ter Salzsáure, mit verdünnter (n/l) Salzsáure, mit verdünnter Schwefélsáure,

3%-iger Zitronensaure, 0,006 %-iger Harnsáure, destilliertem Wasser, 6%-iger
Harnstofflösung und mit Kohlensáure gesattigtem Wasser behandelt. Die aus-

gelösten Mengen sind auf Tabelle I. dargestellt. Es ergab sich, dass das Visegráder
Gestein von den Lösungsmitteln stárker angegriffen wurde, als das Gestein von
Szob. Nur die konzentrierte Salzsáure und das destillierte Wasser vermochte
am Szober Gestein eine stárkere Lösung bewirken, als auf jenem von Visegrád.

Nach mehreren derartigen Versuchen wird es wahrscheinlich möglich sein, aus
den ausgelösten Mengen auf die Wetterbestándigkeit dér Gesteine zu schliesser.
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