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A Mórágyi Gránit vízföldtani modelljének megalapozásához vizsgáltuk a gránit repedezettségét, tektonikai állapotát. Egyrészt 
terepi adatgyűjtést végeztünk a gránitfeltárásokban, majd az Üveghuta-1 fúrás magmás kőzetanyagát elemeztük. A felszíni feltárások 
elemzése során a törések különböző tulajdonságainak irányfüggőségét mutattuk ki. Az „ÉK-DNy-i” iránycsoportba tartozó feltárásokat 
sűrűbben és nagyobb számban tagolják törések, de ezek a törések kevésbé nyitottak, mint az „É-D-i” iránycsoportba tartozó feltárások 
törései. A fúrásban bevezettük a töredezettség fogalmát, amely az egy méterre vetített összetört szakaszok és az egyedi törések 
százalékának összegét jelenti. Ennek alapján három zónát (felszín közeli hatások zónája, átlagos töredezettségű zóna, tektonikus zóna) 
mutattunk ki, a középsőt két szubzónára osztottuk, valamint felismertünk egy átlagosan kilenc méteres repedezettségi ciklust. Az 
átlagos töredezettségű zónában megállapítottunk egy dőlésszög-migrációnak nevezhető, ciklikus jelenséget, amely a törések 
dőlésszögének mélység felé történő emelkedésében jelentkezik. A tektonikus zóna eltolódásos jellegű, az eltolódás csapása ismeretlen. 
Az eltolódás jellege nem egyértelmű, jobbos és balos vetökarcok is előfordulnak. A tektonikus zóna miatt nem lehet állást foglalni arról, 
valóban csökken-e a töredezettség a mélység felé, amint azt általában feltételezik.

1. Bevezetés

Munkánk célja az volt, hogy minél hitelesebb tektoni
kai képet alakítsunk ki a területről, és hozzájáruljunk a te
rület vízföldtani modelljének kialakításához. Az észlelési 
folyamat két részre volt tagolható. Először terepi adatgyűj
tést végeztünk a gránitfeltárásokban, majd az Üveghuta-1 
fúrás magmás kőzetanyagát elemeztük.

2. Alkalmazott módszerek, fogalmak

A feltárásokban lehetőség szerint több irányban, egy
ségnyi (10 méter, vagy ha ekkora nem volt, akkor ezen be
lül a lehetséges maximum) szelvényeket mértünk végig. 
Hosszabb (több 10 méter hosszú) falak esetében 10 méte
res reprezentatív szelvényt választottunk ki, amely megíté
lésünk szerint legjobban jellemezte a feltárás egészét. A 
szelvényirányokat térben rögzítettük, majd egy kiindulási 
ponttól kezdve, meghatározott és lehetőleg állandó magas
ságban észleltük a töréseket, repedéseket. Rögzítettük ezek 
egymástól való távolságát centiméteres pontossággal, és a 
repedések, litoklázisok szélességét milliméterben. A mér
hető (térben elhelyezhető) nyitottságú litoklázisokat, vető
ket, elmozdulásokat is bemértük. Ez utóbbi tektonikai mé
réssorozatot egyébként a rögzitett szelvényeken kívül is 
elvégeztük, a méréseket sztereografikus projekcióban, alsó 
félgömb vetületen ábrázoltuk. Észleltük a bizonyosan víz
járta litoklázisokat, vizsgáltuk a kőzet mállottságát.

A fúrásban elsődleges feladat volt a törések és repedé
sek genetikai csoportosítása. Eszerint két alapvető csoport
ra oszthatók a kőzetben található töréses jelenségek. Az 
egyik a tektonikai, tehát geodinamikai erőhatásra létrejött 
jelenségek kategóriája, a másik pedig a fúrás által okozott 
kőzetaprózódás, töredezettség volt. Elkülönítési probléma 
csak a töréses jellegű jelenségeknél áll fenn, hiszen a fúró 
nem képes a kőzet szövetét megváltoztató erőhatás kifejté

sére. Miután az előbbi kategória ismérveit egyértelműen 
rögzítettük, az utóbbiakat kiszűrtük a mérendő objektu
mok közül. Mindenképpen fúrási sajátosságnak kell azon
ban minősitenünk azt a tényt, hogy azok a repedések, 
amelyek a legcsekélyebb mértékben is nyíltak, gyengültek 
voltak, a fúrás mechanikai igénybevétele miatt eltört, szét
vált magokat eredményeztek. Ennek következtében nem, 
vagy csak elenyésző esetben lehetett a repedések eredeti 
nyitottságának mértékére következtetni. Ez jelentősen 
megnehezíti a felszíni feltárásokkal való összevetést, csak 
becsülhetővé teszi a lineáris porozitást és ennek mélység 
szerint változását, viszont azzal az előnnyel jár, hogy a víz
földtani modellre nézve „a legrosszabb esetet” képviseli.

A fúrásban észlelt törések, töredezettség többféle meg
jelenésű volt. A különálló törési síkok mellett megjelentek 
teljesen összetört, murva méretűre összetört, valamint 
bontott murvás szakaszok, amelyek a murvás szakaszok 
utólagos bontása következtében jöttek létre. A mérések so
rán tudomásul kellett venni, hogy a mérendő elemek azi- 
mutja a fúrás technológiája miatt észlelhetetlen.

Leírásunkban a kőzetet ért erőhatásokra keletkezett 
litoklázisokat töréseknek, repedéseknek, litoklázisoknak ne
vezzük. Bevezetjük a töredezettség fogalmát, amelyet a törés
gyakoriság és az összetört szakaszok méréseinek egyesítésé
ből nyertünk, és amely összességében jellemzi a maganyag 
összetörtségének mértékét. Az adatok feldolgozása során el
különített egységeket szakaszoknak ill. zónáknak nevezzük a 
következő hierarchiában: a három különböző töredezettségű 
egységet zónának, az ezeken belük tapasztalható illetve 
ezekkel átfedő kisebb egységeket szakasznak nevezzük.

3. Felszíni feltárások

A terepi észlelési szakaszban összesen 7 feltárásban, 
104,31 m szelvényt mértünk be, 578 törést észleltünk és 
106 vető ill. törés adatait rögzítettük.



3.1. Vetők, elmozdulások

Összesen 21 ilyen adatot nyertünk. A 2. feltárásban 4, a
4.-ben 1, az 5.-ben 14, a 6.-ban 2 db mérhető síkot talál
tunk. Ezek közül sok bizonytalan elmozdulási irányúnak 
adódott, ezért az adatok heterogén eloszlása és a kőzet 
rendkívül idős volta miatt nem láttuk értelmét az erőtér
analízis elvégzésének. Az egyes feltárásokban mért elmoz
dulási adatokat valamint a az összes elmozdulásos sík szte- 
reogramját, az összes vető és törés dőlésadatának rózsa
diagramját az 1. ábrán tüntettük fel.

3.2. Litoklázisok, törésosztályok

A térképi vetületeken nemcsak az elmozdulásos síkok, 
hanem a litoklázisok is szerepelnek. Külön ezeket nem áb
rázoltuk, az összes adatot ábrázoló projekción viszont 
összesítve ezek is megtalálhatóak. Nincs különösebben 
kitüntetett irány az eloszlásban, a felszíni gránitfeltáráso
kat minden irányban vetők, litoklázisok járják át.

3.3. Törésgyakoriság, iránycsoportok

A  törésgyakoriság fracture frequency") jól jellemzi a 
kőzettestek töredezettségét. Figyelembe veszi mindazokat 
a jelenségeket, amelyeket a magyar terminológiában törés
nek, repedésnek nevezünk, beleértve az előzőekben tár
gyalt vetőket és litoklázisokat, de azokat a töréseket is, a- 
melyeknek legtöbbször nem lehet rögzíteni a térbeli hely
zetét (dőlésirány, dőlésszög), csak a jelenlétét, szélességét 
stb. Vizsgáltuk a törések, repedések szélességének eloszlá
sát az egymástól való távolságuk függvényében, amiből 
nyilvánvalóvá vált, hogy a törések zöme maximum 1-2 mil
liméter szélességű, és az egymástól mért távolságuk 0-50 cm 
közé esik. Mivel a töréseloszlás mindig összefüggést mutat 
a feltárások csapásirányával, feltárás-iránycsoportonként 
ábrázoltuk, a töréseloszlásokat. Két iránycsoport adódott: 
egy „É-D-i” és egy „ÉK-DNy-i”. Ezek töréstávolság- 
törésszélesség-eloszlását mutatja a 2A-B. ábra. (Az eredeti 
töréstávolság-törésszélesség mátrixra rácsot fektettünk. A rács 
központjaihoz rendeltük az egyes négyzetekben csopor
tosuló pontok számát. Az így keletkezett háromdimenziós 
mátrixot izovonalasan jelenítettük meg.) A meglehetősen 
eltérő rajzolat alapján szükségesnek látszott, hogy a továb
bi elemzést a két iránycsoportban külön-külön végezzük el.

3.4. Az iránycsoportok összehasonlítása

Az idézőjel az iránycsopörtok megnevezésében azért 
indokolt, mivel az „É-D-i” csoportba a 315-135° és 
10-190° közötti csapással rendelkező szelvényeket vontuk 
össze, míg az „ÉK-DNy-i” csoportba a 40-220° és 
80-260° közötti csapásúakat. A 2C-D. ábrán sűrűbb rács
csal jelenítettük meg a töréstávolság-törésszélesség mát
rixot, és csak a 2A-B. ábra karakterisztikus különbséget 
mutató 0-20 cm törésszélesség sávját ábrázoltuk. Világo
san látható, hogy az „ÉK-DNy-i” csoportban a törések 
sűrűn helyezkednek el, de a szélességük, nyitottságuk 
kisebb. Az „É-D-i” csoportban viszont a több magas csúcs 
azt jelenti, hogy az ilyen irányú feltárások kevésbé sűrűn 
töredezettek, viszont a törések nyíltabbak.

Nézzük meg, mit mutatnak a darabszámokra szerkesz
tett diagramok, először a törésszélességek szám szerinti 
megoszlása (3. ábra). Látható különbség adódik abban, 
hogy az „ÉK-DNy-i” csoportban sokkal nagyobb számban

fordulnak elő törések, a szélességmaximumok azonban az 
origóhoz közelebb esnek. Az „É-D-i” csoportban ezek a 
maximumok a nagyobb szélességek felé tolódnak el. 
Vizsgáltuk még a törések egymástól való távolságának 
gyakoriság-eloszlását a 0-10 cm-es tartományban (4. ábra). 
A darabszámok nagyságrendje közötti különbség természe
tesen itt is fennáll, de különbségek adódnak a diagramok 
csúcsai között is. A 0-10 cm-es tartományban ismét az 
„ÉK-DNy-i” iránycsoport mutatkozik kitüntetettnek abból 
a szempontból, hogy van 1 cm alatti tartomány is, és egyér
telműen a kisebb távolságok felé esnek a nagyobb csúcsok. 
Tehát összefoglalásul megállapítható, hogy az „ÉK-DNy-i” 
iránycsoportba tartozó feltárásokat törések sűrűbben ta
golják, de ezek a törések hajszálnyival kevésbé szélesek, 
mint az „É-D-i” iránycsoportba tartozó feltárások törései. 
Ezek a feltárások tartalmazzák egyébként a mérésre gya
korlatilag alkalmatlan, rendkívül sűrű töréshálóval átjárt 
zónákat is. A két iránycsoportra számított, összesített 
törésgyakoriság-érték is mutatja azt az eltérést, amely az 
„ÉK-DNy-i” iránycsoportban 6,98, míg az „É-D-i” irány
csoportban 4,21. A fenti következtetéseket fényképek szem
léltetik (I. tábla, 1-2.).

Végül néhány általános megjegyzés a feltárásokról és a 
kőzetről. A gránit állapota a feltárások összességét tekintve 
heterogén. A 4. feltárásban meglepően üdének bizonyult, 
mig a 3. és a 7. feltárásban olyannyira bontott volt, hogy 
kézzel lehetett morzsolni. Az előzőre jellemző még az álta
lunk „begyógyult” törésnek nevezett vetők jelenléte, ame
lyek mentén vízáramlás már nem lehetséges. A bontott ré
szeket viszont sok olyan nyitott, tektonikus eredetű hasa- 
dék tagolja, amelyek mentén az áramló vizek hatása jól 
megfigyelhető. A látszólag legbontottabb kőzetet tartalma
zó feltárások a terület DNy-i részére esnek, az ÉK-i vidéke
ken üdébb a gránit állapota.

3.5. Lineáris és területi porozitás

A  közelítőleg egymásra merőleges szelvények felvétele 
lehetővé tette területi porozitásértékek számítását. Térfo
gati porozitást nem tudtunk számolni, mivel a feltárások 
vagy omlékonyak voltak, vagy annyira meredekek, hogy 
csak hegymászó felszereléssel és jóval több idő alatt lehe
tett volna a harmadik szükséges szelvényirányt bemérni. A 
számításokat K ovács Gy. (1979) módszere szerint végez
tük, a kapott adatokat a 1. ábrán jelenítettük meg. A poro
zitást a következő összefüggések segítségével számítottuk:

n,(x) = Elj(x)/L(x),
na(xy) = l - j l -n ^ x jM l-n ^ y jj+ n ^ x jx n ^ y ) ,

ahol n,(x) az x szelvényhez tartozó lineáris porozitás, 
£l;(x) az x szelvényben m ért kőzetrések szélességének 
összege, L(x) az x szelvény hossza, na(xy) az x és y 
szelvény által meghatározott területi porozitás.

4. Az Üveghuta-1 fúrás tektonikai jelenségei

A fúrásban összesen 1829 repedést, törést, elmozdulási 
síkot mértünk, a felső egységben 1375-öt, a tektonikusban 
454-et ( M a r o s  G y., P a l o t á s  K. 1996). A milliméternél 
kisebb vastagságú erektől eltekintve 427 db centiméteres, 
sőt néha méteres telért mértünk be. Anyaguk szerint cso
portosítva: 16 db kvarc-, 131 db aplit- és 280 db karbon- 
áttelér akadt.



4.1. A törések általános jellemzése

A fúrásban harántolt karbon magmás összlet tektoni
kai szempontból alapvetően két részre osztható, egy felső, 
valamint egy alsó, tektonikus egységre. A két egység elvá
lasztásáról, a határ mélységéről és a karbon összlet további 
tektonikus tagolásának lehetőségeiről a későbbiekben még 
szó lesz. A fúrás egészét tekintve a törések és a repedések 
túlnyomó többsége tektonikusnak minősíthető. Nem zár
ható ki természetesen az elmozdulásokat nem tartalmazó 
törések egy részének hűléses eredete sem, ez azonban a 
vízföldtani modellt kevéssé befolyásolja. A törések közül 
átlagosan minden tizedik tartalmaz elmozdulási nyomokat 
(I. tábla, 3). Szinte minden esetben agyagos, kloritos, szap
panos tapintású bevonat borítja felületüket (I. tábla, 4). 
Gyakoriak a különböző telérkitöltések is, amelyek aplit, 
kvarc, karbonát és dolomit anyagúak. Szélességük illetve 
vastagságuk változó, néhány tized millimétertől több méte
rig terjed. A törések síkja nagyrészt sima, ez leginkább a 
45-50°-os és a 65-70°-os dőlések esetében jellemző. A la
pos, de különösen a kifejezetten meredek, 80-90°-os töré
sek között sok az egyenetlen lefutású vagy hajladozó. 
Olyan kis méretű mesterséges feltárásban, amilyet egy fú
rás jelent, valamint a mérhető elemek azimutjának hiányá
ban nem vállalkozhatunk arra, hogy erőtereket különítsünk 
el, és ezek egymásutániságát megállapítsuk. Mindazonáltal 
a megfigyeléseink legtöbbször azt mutatják, hogy a töréses 
elemek keresztülvágják, és néhol el is vetik a különböző 
teléreket.

4.2. Törésgyakoriság, töredezett szakaszok

A törésgyakoriság az egy méterre eső törések számát je
lenti. Esetünkben a törésgyakoriság mellett megpróbáltuk 
a murvásán töredezett és a bontott szakaszokat is figyelem
be venni (5A. ábra, II. tábla, 1-4). Csak ezek együttes áb
rázolása és értékelése ad információt a fúrás maganyagá
nak igazi töredezettségéről. A töredezettség fogalmához a 
két görbe egyesítésével juthatunk, ha a törésgyakoriságot is 
százalékosítjuk (5B. ábra). Ezt úgy érhetjük el, hogy önké
nyesen 100%-osnak tekintjük a törésgyakoriságot, ha 1 mé
teren 100 db törést észlelünk. Ez más szavakkal azt jelenti, 
hogy átlagosan centiméterenként van törés a kőzetben.

Az utóbbi ábra alapján a magmás kőzetek három zóná
ra oszthatók (az ábra a zónák átlagos töredezettségét is 
mutatja). A felszín közeli hatások zónája kb. 134 méterig 
tart, és benne a töredezettség átlaga 23%. Kb. egybeesik a 
szeizmikus lyukméréssel ( H e r m a n n  L. et al. 1996) kimu
tatott csökkent sebességű szakasszal. Ezután következik az 
átlagos töredezettségű zóna, amelyben a törésgyakoriság 
átlaga 15%. Ez a zóna kb. 272 méterig terjed, összhangban 
a ÖEERE-féle RQD-diagrammal, amelyet a műszaki 
ellenőrzés (T u n g l i G y ., G y alog  L. 1997) során vettek fel. 
A harmadik zóna az alsó, tektonikus zóna, ahol mind az 
összetört szakaszok aránya, mind a törésgyakoriság meg
nő, a töredezettség 55%-os. Az 5B. ábrán látható görbét 
adathármasonként képzett futó átlaggal kétszer simítottuk, 
ekkor kaptuk az 5C. ábrán látható görbét. Erre a görbére 
burkolóvonalként felfutó és lecsengő haranggörbéket lehet 
illeszteni. Ez alapján az átlagos töredezettségű zóna két 
szubzónára tagolható, amelynek határát 223 méter körül 
vonhatjuk meg (vékony szaggatott vonal). Még egy szem
betűnő következtetés adódik akkor, ha megjelöljük a simí
tott görbe megmaradt karakterisztikus csúcsait (felül, vas
tagabb szakaszokkal), a csúcsok a maganyag egész hosszát

aránylag egyenletes eloszlásban fedik le. Ha a csúcsok kö
zötti távolságot átlagoljuk, kb. 9 métert kapunk. Ez az álta
lunk felismert legkisebb méretű ciklikus jelenség a fúrás
ban. Felmerült a kérdés, hogy a fenti zónák meglétéért az 
összes törés egyformán felelős-e, vagy pedig ezek kitünte
tett dőlésszög-tartományokhoz köthetők. Ennek eldöntése 
érdekében megvizsgáltuk- adataink dőlésszög-mélység 
összefüggését is.

4.3. A törési síkok dőlésszög és mélység szerinti eloszlása

A  lehetséges dőlésszög-tartományt 10 fokos szögosztá
lyokra osztottuk, és a törések darabszámát ezekben vizsgál
tuk. A törések fele a 31-60°-os tartományba esik, 41-50°-os 
maximummal. A maximum-érték jól illeszkedik a tektoni
kus zóna szeizmikus vetőkutatással ( P ró n a y  Z s . et al. 
1996) kimutatott 45°-os dőlésszögéhez. A következő kér
dés az volt, hogy vajon a darabszámok mélység szerinti el
oszlása minden zónában az egyes szögosztályokra külön- 
külön haranggörbét mutat-e és egyáltalán mutatja-e a zóná
kat, és ha igen, mely szögosztályok mutatják a zónákat leg
inkább. Ezért az adatokat három összevont szögosztályba 
(0-40°, 41-60° és 61-90°) soroltuk. A tektonikus zónát 
mindhárom szögosztály jelzi, legmarkánsabban azonban a 
legmeredekebb. A felszín közeli hatások zónáját leginkább 
a középső szögosztály mutatja (9. ábra). Látható, hogy a dő
lésszögek szögosztályonkénti elemzéséből a mélységfüggő
ségre nézve nem jutottunk lényeges plusz-következtétéshez. 
Ezért minden sík dőlésszögét ábrázoltuk a mélység függvé
nyében (6A. ábra). Ez első ránézésre igen összetett képet 
mutat, azonban határozott sűrűsödések figyelhetők meg. 
Ezen sűrűsödési gócok és környezetük szemléletes ábrázó-' 
lására a dőlésszög-mélység mátrixra rácsot fektettünk. A 
rács központjaihoz rendeltük az egyes négyzetekben cso
portosuló pontok számát. Az így keletkezett háromdimen
ziós mátrixra izovonalakat szerkesztettünk (6B. ábra).

M indenekelőtt az látható, hogy jól elkülönül Három 
zóna. A felszín közeli hatások zónájában a legnagyobb 
maximumokat a 134 méterig tartó „KNy-i” gerinc adja, 40° 
és 50° között. Különösen a zóna alján és a következő zóná
ba átvezető szakaszon tapasztalható, de végül is halványan 
az egész zónára jellemző egy „ÉK-DNy-i” irányítottság és 
még halványabban egy erre merőleges irány is. Az átlagos 
töredezettségű zónában különösen pregnánssá válik ez a két 
irány, közülük az „ÉK-DNy-i” az erősebb és az „ÉNy-DK-i” 
a kevésbé markáns. Úgy tűnik, hogy ezek a vonulatok a 
mélység felé haladva kismértékben átfedik egymást, és leg
alább két vonulat különíthető el világosan, a harmadiknak 
is megvan a kezdete, de a végét felülírja a tektonikus zóna. 
Mit is jelent szemléletesen ez a trend? Azt, hogy ezeken be
lül, a mélység felé haladva, lassan, átmenetekkel, de egyre 
meredekebbé válnak a törések. Azon a szakaszon, ahol a 
törések meredeksége eléri maximumát, úgy 60-70°-ot, meg
jelenik mellette a következő vonulat kis dőlésszögű kompo
nense, ez felszaporodik, majd meredekké válik. Tehát egy 
átmenetekkel és átfedésekkel lejátszódó meredekké válás — 
kilaposodás váltakozásáról van szó. Ez az átlagos törede
zettségű zóna jellemzi talán leginkább az egész gránittes
tet, hiszen már mentes a felszín közeli hatásoktól, a tekto
nikus zóna pedig még nem érezteti hatását. Természetesen 
a tektonikus események, amelyekre bőven volt idő a kar
bon óta, nem hagyhatták érintetlenül ezt a zónát sem, 
ezért nem vállalkozhatunk arra, hogy a jelenséghez egyér
telmű genetikai értelmezést nyújtsunk, nem foglalhatunk 
állást, hogy a jelenség mennyiben tektonikus, mennyiben



hűlési jellegű, vagy esetleg más genetikájú. Természetesen 
ezek keveredése és egymásra épülése is elképzelhető. A 
tektonikus zónában ismét más trendek érvényesülnek. Ha a 
320 m-nél látható „É-D-i” kanyont figyelmen kívül hagyjuk 
— és ezt kell tennünk, hiszen ez csak a murvás-bontott sza
kaszokból eredő adathiány miatt jelentkezik —, akkor ismét 
közel „K-Ny-i” hátságokkal találkozunk. Ezek azonban 
máshol helyezkednek el, mint a felszín közeli hatások zó
nájának hátságai. Van ugyan maximumuk a 40-50° közötti 
szögtartományban, de markáns csúcsok jelentkeznek a 
20-30° és a 80-90° közötti tartományokban is. A szintvo
nalak ívében pedig a „K-Ny-in” kívül két irányítottság je
lentkezik: egy „É-D-i” a talp közelében, és az előzőekben 
már tárgyalt „ÉK-DNy-i”. Leszűrhető tehát, hogy a külön
böző zónákban más-más szögtartományok felelősek a zó
nák karakteréért és így végül is a zónák létéért. A felszín 
közeli hatások zónáját leginkább a 40-50°-os, a tektonikus 
zónát pedig az előbbin kívül a 20-30° és a 80-90° közötti 
dőlésszög-tartomány jelzi.

4.4. Vetőkarcos síkok

Külön kell foglalkoznunk a legmarkánsabb tektonikus 
jelenséggel, az elmozdulási nyomokat hordozó vetőkarcos 
síkokkal (I. tábla, 3). Összesen 87 ilyen síkot rögzítettünk. 
A 7A-B. ábra mutatja a három zónára szerkesztett 
dőlésszög- és karcszög („/v/cA”feloszlásokat a mélység 
függvényében. A felszín közeli hatások zónájába olyan ke
vés adat esik, hogy nem érdemes foglalkozni vele. Az átla
gos töredezettségű zónából 29 adat van, a dőlésmaximum 
a 5070°-os tartományba esik, a karcszögek a vízszintes kar
cok megléte mellett normál vetők dominanciáját jelzik. A 
tektonikus zónában történik igazán változás, ahol a 
dőlésszög-maximumqk átkerülnek a meredek szögek tarto
mányába, és ezzel együtt a karcszögek eloszlása a vízszin
tes elmozdulások dominanciáját mutatja. Érdekes össze
függést mutat az egymáshoz tartozó adatoknak, tehát a 
karcot hordozó sík dőlésszögének és a rajta levő karc jelle
gének mélységfüggése (7C. ábra). Egyrészt jól látható, 
hogy a karcos síkok a tektonikus zónához közeledve ugrás
szerűen felszaporodnak, bár vannak szép számmal az átla
gos töredezettségű zónában is. Részletesebben: az átlagos 
töredezettségű zónára inkább normál vetőket jelző karcok 
jellemzőek, a meredek dőlésű síkokon viszonylag meredek 
karcokkal. Ebben a zónában volt kimutatható a síkok dő
lésszöge alapján az a trend, amely szerint a síkok egyre me
redekebbé válnak a mélységgel. Habár a karcos sík kevés, 
azért a karcos adatsorról is leolvasható ez a trend. Érde
kes, hogy a dőlés meredekké válásával a karcok szöge is 
egyre meredekebbé válik. A tektonikus zónában trendek he
lyett két sűrűsödési góc látszik kialakulni. Egyrészt jellem
zőek a meredekfelületeken végbement vízszintes elmozdu
lások karcai. Ezek többnyire jobbos jellegű elmozdulások. 
Másrészt a 40-60° dőlésszögű síkokon mutatkoznak nagy
jából ugyanilyen, de a sík dőlésénél mindig kisebb mere- 
dekségű karcszögek. Ezek viszont inkább balos elmoz
dulást mutatnak. Méréseink alapján tehát a tektonikus 
zónát vízszintes eltolódásos zónának nevezhetjük.

4.5. Telérek, erek

A karbon magmatitot különböző anyagú telérek szab
dalják. Mechanikai tulajdonságaik a környező kőzetekétől 
eltérőek, ebből következően töredezettségre való hajlamuk 
is más. Az összeforrt kvarc anyagú telérek kemények és

vízzáróak, a karbonát anyagú telérek (II. tábla, 5) viszont 
ebből a szempontból nem stabilak. Az aplittelérek a kvarc- 
telérekhez képest kevésbé kemények, de igen ridegek, 
könnyen törnek. Ezért sokszor kaotikus lefutású, sűrű töre
dezettség jellemzi őket. Minden telértípus gyakorisági el
oszlását ábrázoltuk a mélység függvényében. A kvarc- és 
aplittelérek esetében a- telérek vastagságát is figyelembe 
vettük (8A. ábra). A kvarctelérek 100 és 170 m között sű
rűsödnek, a tektonikus zónában nem találhatóak. A kar- 
bonáttelérek viszont a mélység felé egyre nagyobb szám
ban jelentkeznek, és legnagyobb sűrűségüket 260-300 m 
között érik el (8B. ábra). A tektonikus zónában gyengült 
magmás összlet nyilván ideális teret jelentett a karbonáte
rek keletkezésének. Az aplittelérek nagyjából egyenletes sű
rűségben vonulnak végig a maganyagon, halványan sűrű
södve a mélység felé, jelentőségük maximumát nem a leg
mélyebb szakaszokon érik el, hanem 180-260 m között, te
hát az átlagos töredezettségű zónában. A karbonát anyagú 
telérek vékonyak ahhoz, hogy vastagságukat is ábrázoljuk 
(egy kivétel van ez alól, a 343,4-348,3 m közötti vetöbrecs- 
csa, amelynek kötőanyaga dolomit).

4.6. Irányított szövetű szakaszok

A fúrásban rendre előfordultak olyan magszakaszok, 
amelyeken erő hatására létrejött szövetátrendeződést lehe
tett megfigyelni (II. tábla, 6). Ennek a mértéke változó 
volt, néhol egészen milonitos jellegű, néhol csak halvány, 
ásványos sávozottság kialakulása volt látható. A sávozott- 
ság dőlése legtöbbször meredek volt, általában kismérték
ben hajladozó. Az irányított szövetű szakaszokat az egy 
méterre eső ilyen szakaszok százalékos arányában ábrázol
tuk (8C. ábra). A diagramon ezek a szakaszok a gránitos 
összlet felső részében sűrűsödnek és itt vastagabbak is, 
minden valószínűséggel korrelálhatok a kvarctelérek sűrű
södésével ebben a zónában. Ugyanakkor az egész fúrásban 
többé-kevésbé mindenütt előfordulnak. Ebből az követke
zik, hogy a tektonikus zóna kialakulásától függetlenek, lét
rejöttük valószínűleg megelőzi annak létrejöttét.

4.7. A tektonikai észleletek korrelációja a karotázzsal

A karotázs felbontása 10 centiméter, ami az adatfelvé
tel sűrűségét jellemzi. Ez ugyan nem múlja felül észlelése
ink sűrűségét és sokrétűségét, viszont a fizikai paraméterek 
folyamatos regisztrátumai lehetőséget adnak az összetört 
szakaszok más megközelítésű vizsgálatához. A korreláció 
egyik eredménye, hogy a rétegsort hozzá lehetett igazítani 
a karotázshoz, és így adataink abszolút mélységet nyertek 
(9. ábra). Ez a rétegsor és a hozzá kapcsolódó adatok min
tegy 60 cm-es eltolását jelentette lefelé. A legtriviálisabb 
egybeesés a lyukátmérő görbével mutatkozik, aminek nyil
vánvalóan az az oka, hogy a murvás, bontott, erősen töre
dezett kőzet a fúrás során kipergett. A töredezettségre uta
ló egyéb fizikai paraméterek változásait az ellenállás-, a 
porozitás- és a sűrűség-görbék mentén regisztrálhatjuk. 
Az ellenállás leesik, ugyanígy viselkedik a sűrűség is, vi
szont a porozitás értéke megemelkedik. Mindhárom para
méter egyértelmű változása kíséri az erősen töredezett, 
murvás vagy bontott szakaszokat. A fizikai jellemzőkben 
nyilván itt van a legnagyobb kontraszt a környező kőzetek
hez képest. Más korrelációra vizsgált rétegsori elemek a te
lérek voltak. Ezek közül is elsősorban az aplit- és a kvarcte
lérek, mivel a karbonát anyagúak olyan vékonyak, hogy 
kívül esnek a karotázs felbontó képességén. Az aplit- és



kvarctelérek kimutatási lehetőségét ismét több görbe együt
tesen hordozza. Elsősorban a természetes gamma-görbe, 
amely általában erős maximumokat hoz a telérek mélysé
gében. Ezenkívül a mágneses szuszceptibilitás-görbe válto
zása is karakterisztikus, ez azonban a természetes gammá
val ellentétben süllyedést mutat, ugyanúgy, mint a 
porozitás- és a sűrűség-görbe.

4. 8. Összehasonlítás a felszíni megfigyelésekkel és az eddigi 
fúrásos adatokkal

Az összehasonlítás alapja az előző kutatási fázisban 
elvégzett terepi észlelések (M a ro s  G y., Pa lo tá s  K. 1995) 
és a Feked-I, -II, -III, -IV és -V  fúrásból rendelkezésre 
állt törésadatok (M a ro s  G y. 1995) voltak. Míg a fekedi fú
rásokban tapasztalt törésgyakoriságok két és félszer na
gyobbak voltak, mint a felszíni és az üveghutai fúrásban ta
pasztaltak, addig a Bátaapáti-Mórágy-Üveghuta térségé
ben mért felszíni és a jelen fúrásban mért mélységi adatok 
összevethetőek voltak, mind a két független, töredezettsé

A felsszíni feltárások és a fúrások 1. tá b lá z a t  

töredezettségének összehasonlítása

Hely

Törésgya
koriság
db/m

Murvás
részek

(%)

Törede
zettség

(%)

Lineáris
porozitása

(%)

Üveghuta- 1 
fúrás

- 5,82 24,74 30,56 -

52-134m 6,33 16,46 22,79 -

134-272m 5,05 9,71 14,76 -

272-364,5 m 6,63 48,09 54,72 -

Fúrások:
Feked-

-II 14,05 - - -
-IV 14,1 - - ' -
-V 12,23 - - -

Bátaapáti,
Nagymórágyi-völgy

- 5,61 10,8 15,98 0,3

Mórágy, 
védett feltárás

a 4,17 - 4,17 0,32

b 2,67 - 2,67 0,48

Mórágy,
alapszelvény

a 1,35 - 1,35 0,07

b 1,28 - 1,28 0,036

c 1,78 - 1,78 0,068 '

d 2,46 - 2,46 0,19

Mórágy,
vasútállomás, III

a 4,69 - . 4,69 0,23

b 4,53 27,3 32,77 0,9

cd 10,06 42,4 51,71 0,44

e 5,11 - 5,84 1,6

g 3,25 - 3,25 0,88

Mórágy,
vasútállomás, VII

a 14,57 4,1 18,54 0,6

b 5,68 - 5,56 0,67

Üveghuta - 4,71 - 4,71 0,48

Mórágy, Mély-völgy - 4,1 - 4,1 0,26

get adó jellemző tekintetében, mind a töredezettség száza
lékában (1. táblázat). A fúrásban elkülönített három 
zónából a tektonikus zóna átlagtöredezettsége kétszer 
illetve háromszor nagyobb, mint a felszín közeli és az 
átlagos zónáé. A fúrás mindhárom szakaszának átlagtöre
dezettsége (22,79%, 14,76%, 54,72%) nagyobb, mint a 
felszíni feltárások összátlaga (10,05%). Az Üh-1 fúrásban 
a töredezettség mélységgel való csökkenésének munka- 
hipotézisét — amelyet a fekedi fúrások adatainak elemzésé
ből is sejteni lehetett —, a tektonikus zóna megléte miatt 
igazolni nem lehetett.

5. Összefoglalás

Végezetül összefoglaljuk vizsgálatunk főbb eredményeit.
1. A felszíni feltárások elemzése során a törések különbö

ző túlajdonságainak irányfüggőségét mutattuk ki. Az 
„ÉK-DNy-i” iránycsoportba tartozó feltárásokat sűrűb
ben és nagyobb számban tagolják törések, de ezek a tö
rések kevésbé nyitottak, mint az „É-D-i” iránycsoportba 
tartozó feltárások törései.

2. A fúrás tektonikus zónát harántolt és ebben is állt le. Az 
előzetesen 295 méterre tett zónahatár fölött, 272 m-től 
tektonikus zónát kísérő töredezett zónát mutattunk ki és 
a kettőt együtt tektonikus zónának neveztük el.

3. A tektonikus zóna eltolódásos jellegű, az eltolódás csa
pása ismeretlen. Az eltolódás jellege nem egyértelmű, 
jobbos és balos vetőkarcok is előfordulnak.

4. A tektonikus zóna miatt nem lehet állást foglalni arról, 
valóban csökken-e a töredezettség a mélység felé, amint 
azt általában feltételezik.

5. Töredezettség szempontjából a fúrást három zónára lehe
tett osztani, ezen belül a középső zónát két szubzónára, e- 
mellett egy átlagosan 9 méteres ciklusosság is felismerhető.

6. Az átlagos töredezettségű zónában kim utattunk egy 
dőlésszög-migrációnak nevezhető, ciklikus, genetikailag 
egyelőre bizonytalan jelenséget, amely a törések dőlés
szögének mélység felé történő emelkedésében jelentkezik.

7. Bevezettük a töredezettség fogalmát, amely az egy mé
terre vetített összetört szakaszok és az egyedi törések 
százalékának összegét jelenti.

8. Eredményeinket összevetettük a környező felszíni ada
tokkal, s a fúrás maganyagát átlagosan nagyobb törede- 
zettségűnek találtuk, mint átlagban a felszíni feltárásokat.

9. Vizsgáltuk az általunk rögzített adatok korrelálhatóságát 
a karotázzsal, s megállapítottuk a töredezett szakaszok 
és a telérek kimutathatóságának fizikai kritériumait.

Eseménysorrendet megállapítani csak alapfokon tud
tunk, mivel mérhető azimut híján nem lehet erőtérszámítá
sokat végezni. Az események a következők:
— magmás esemény(ek), a záró fázisban aplittelérekkel,
— hűlés (dőlésszög-migráció?),
— milonitosodás, irányított szövet kialakulása, záró fázi

sában kvarctelérekkel,
— tektonikus zóna kialakulása,
— agyagásványosodás, hidrotermális esemény (bontás), 

végén karbonáttelérek .létrejötte.
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