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Az üveghutai granitoid kőzetek felszínén jelentős vastagságú mállási kéreg képződött, jellemzése céljából különböző (mikroszkópos, 
kémiai, termikus, röntgendiffrakciós, kőzetfizikai stb.) vizsgálatokat végeztünk. A mállási kéreg tagolásához, amelyre támaszkodva az 
egyes jelenségek mélységi helyzete meghatározható, a mélyfúrás-geofizikai mérések nyomán kijelölt 4 zónát (G  I-IV ) vettük alapul.

A  vékonycsiszolatos vizsgálatok alapján a végtermék agyagásványos kötőanyagú arkózás pszammit vagy pszefit. Ez az alaphegység 
felszínén található üledékes képződmény (G I), uralkodóan granitoid elemekkel (gránitmurva és gránithomok). Annak ellenére, hogy a 
G I zóna üledékes képződmény, vizsgálata a mállási folyamatok pontosítása miatt nélkülözhetetlen.

Az elvégzett komplex fázisanalitikai vizsgálatok alapján kimutattuk, hogy a granitoidok már a mállás előtt zöldpala fáciesű 
átalakulást szenvedtek, amelynek lényege a kloritosodás±karbonátosodás. A  tulajdonképpeni mállási folyamat agyagásványosodással, 
montmorillonit (-vermikulit±paligorszkit) képződésével jellemezhető.

A  mállási folyamatok eredményeképpen a G I öv kőzeteiben az elsődleges kőzetalkotó ásványoknak kb. a negyede szenved 
átalakulást. Az átalakulás alapvetően a színes komponenseket érinti. Ezek eredeti, átlagosan 18%-os mennyisége a G I zónában 3%-ra 
csökken. A  földpátok kb. 20%-ban alakulnak át.

Az a mállási zóna, amelyben bontott elsődleges ásványok és bontástermékeik képezik a kőzet alapanyagát, nem vastagabb 15-20 m- 
nél, ami megfelel a G II zóna talpának. Ezt a határvonalat a kőzet fizikai paramétereinek drasztikus változása is jelzi, ezért geofizikai 
módszerekkel is könnyen lehatárolható. A  G III-IV zónában a mállás jóval gyengébb.

1. Bevezetés

A kis és közepes - radioaktivitású hulladékok felszín 
alatti elhelyezési lehetőségének vizsgálatára a Bátaapátihoz 
tartozó Üveghuta közelében (Mecsek hegység), több sza
kaszban, különböző mélységű fúrásokat telepítettek a kuta
tási program keretében.

A lemélyített fúrások különböző vastagságban negyed
időszaki rétegsort harántoltak, amelynek összetételében 
fosszilis talajszintekkel tagolt lösz, vörös- és tarkaagyag, va
lamint kőzettörmelék és gránitmurva vesz részt.

A fúrások a negyedidőszaki rétegsor alatt korakarbon 
korú (K/Ar kor: 330-350 millió év) granitoid képződmé
nyeket tártak fel, amelyek felszínközeli, 30-80 m vastag 
része mállást szenvedett. Tanulmányunkban a mállási kéreg 
anyagára vonatkozó vizsgálatainkat és azok eredményeit 
ismertetjük. A mállás előtti kőzetösszetétellel kezdjük, ezután 
a mállási kéreg tagolását, a vizsgálati módszereket és vizs
gálati eredményeket vázoljuk, végül összefoglalást adunk a 
másodlagos elváltozásokról.

2. A mállás előtti kőzetösszetétel

Ahhoz, hogy a mállási jelenségeket megértsük, először 
azt kell tisztán látnunk, hogy milyen háttéren játszódik le, 
milyen kőzeteket érint a mállás.

Az üde granitoid kőzeteket lényegében négy fő kőzettí
pus képviseli ( D itrói-Pu sk ás  1999; B u d a  et al. 2000): 
mikroklin-megakristályokat tartalmazó granitoid, xenolit, 
mikrogránit és pegmatoid. A modal alapján a porfíros gra
nitoid kvarcmonzonit, monzogránit, alapanyaga granodio- 
rit összetételű. A xenolitok főleg monzonit, ritkábban szie- 
nit összetételűek. Habár kőzettanilag, szerkezetileg és szö- 
vetileg a kőzetek különböző típusokba tartoznak, összetéte
lüket gyakorlatilag ugyanazon ásványok különböző arányú 
részvétele határozza meg. A kőzetek 90-95%-át az ún. kő
zetalkotó ásványok képezik: földpátok, kvarc, színes kom
ponensek (biotit, amfibol, alárendelten piroxén).

A kőzetalkotó ásványok között (42 db vékonycsiszolat 
alapján) leggyakoribb az üde vagy enyhén bontott földpát, 
ez adja a kőzet 50-60%-át. A földpátok aránya a granitoid 
kőzetek típusai szerint változik. A mikroklin részaránya a 
vékonycsiszolatos kimérések alapján 3-50% között ingado
zik, a komplex fázisanalízisből számított értéktartomány 
9-40%. A plagioklász részaránya az optikai vizsgálatok 
alapján 10-50%, a komplex fázisanalízis szerint 15-53%, az 
átlagérték 33%. A plagioklász általában savanyú, átlagosan 
Ab0 76An0 24 összetételű. Amfibolos kőzetekben a plagio
klász bázisosabb, Ab0 57An043 (Ab0i38_o,74), a [010] szimmet
rikus zónában mért kioltódás alapján intermedier plagio- 
klásznak (andezin) (Ab0 55_0 65) bizonyul. A többi kőzet 
plagioklásza átlagosan Ab0 79Ano,2i (Ab0 6_,) összetételű. A 
plagioklász-megakristályok zónás szerkezetűek, bázisosabb



maggal és savanyú burokkal. A színes komponensek között 
leggyakoribb a biotit. Az amfibol általában ritka, de egyes 
kőzetekben (xenolitokban) 10-22%-ra feldúsul. Járulékos 
ásványként vékonycsiszolatokban rutilt, gránátot, ortitot 
(allanitot), klinozoizitot, kalcedont és opált ismertünk fel.

A mikroszkópos vizsgálatokból kitűnik, hogy a granito
id kőzetek különböző elváltozásokat szenvedtek, általános
ságban a következőket állapíthatjuk meg. A mikroklin üde, 
vagy bontása gyenge, ritkán közepes, „szericites” jellegű. A 
plagioklász bontása nagyságrenddel erősebb, mint a mikro- 
kliné. „Szericites” bontása erős, esetenként teljes a mega
kristályok magjában és közepes azok peremén (/. tábla 1). 
Az amfibol vagy biotitos átalakuláson keresztül klorito- 
sodik vagy kalcitosodik. Az alábbiakban a mállás előtti el
változásokat ismertetjük.

A mintákban megjelenik egy irányított ásványegyüttes, 
amely a földpátok közötti térben, a földpátok peremén és 
nem egy esetben a szemcsék belsejében is követhető. Jelle
gét tekintve többé-kevésbé irányított nyomáshoz köthető.

Kőzettől és az eredeti ásványos összetételtől függően a kö
vetkező ásványegyütteseket lehetett elkülöníteni: ferrotremolit+ 
klinozoizit±klorit; kvarc+albit+klorit±epidot; kvarc+klorit 
+epidot; kvarc+klorit+szericit és klorit±szericit+karbonát. 
Ezek az asszociációk a metamorfózis alacsony fokozatá
nak, a zöldpala fáciesnek (Winkler 1976) jellegzetes ás
ványegyütteseit foglalják magukba. Mivel az elváltozás csak 
a kőzet kis hányadát érinti, zöldpalás felülbélyegzésként defi
niálható. Az alábbiakban e folyamat jellegzetes megnyilvá
nulásait ismertetjük.

A piroxének teljes mértékű rezorbciót szenvednek 
(opak ásványok alkotta reliktumokká alakulnak).

A zöld hornblende aktinolitos hornblendévé, illetve fer- 
rotremolittá alakul át. A feldarabolt, poikiloblasztos, szál
kás amfibolhalmazon nehéz ásványtani meghatározásokat 
végezni, de annyi megfigyelhető, hogy nagyobb szemcsék 
esetén a kettőstörés folyamatosan csökken a szegély felé, 
titanit és opak ásványok kiválásával egyidőben. Ezzel pár
huzamosan az amfibol rovására klorit és biotit jelenik meg.

Általában véve a színes ásványok átalakulása révén, 
azok közvetlen közelében rendszerint klorit és karbonát is 
fellép, apró, lencsés kifejlődésben.

A plagioklászban  klinozoizit válik ki. Főleg a plagio
klász közelében, nyomásárnyékban, klorittal és albittal együtt 
epidot jelenik meg, amely emellett klorittal együtt képez 
szemcsés-irányított halmazokat. A plagioklászokon továb
bá epidotszerű, idioblasztos léces ásvány fejlődik ki, amely 
valószínűleg prehnit, a zöldpala és az anchimetamorf palák 
közötti átmenet jellegzetes ásványa.

A mikroklinben irányított pertit lencsék megjelenése 
jelzi az albitosodás kezdetét. Az albit mindkét földpát körül 
szegélyeket is képez, vagy főleg mikroklintöredékeket ce
mentál. A zöldpalás felülbélyegzés egyik aktív résztvevője a 
földpátokban irányított lemezkék halmazaként megjelenő 
szericit, valamint a köztes anyagban lévő irányított szericit- 
lapocskák.

A zöldpalás metamorfózis során a kis mennyiségben 
található járulékos ásványokon is történt jelentős bontás: a

titaniton és főleg az ortiton (allaniton), amelyet helyenként 
majdnem teljesen opak anyag helyettesít.

A zöldpalás felülbélyegzés ásványait már tartalmazó kő
zetanyag feltöredezett, helyenként felőrlődött, és kataklázittá 
vagy milonittá alakult, valószínűleg erős nyíró erők hatására.

A vizsgált mintákon a hidrotermális folyamatok kevés 
nyomot hagytak. Ezek között lehet említeni a kőzeteket átsze
lő vékony kvarc- és kalcitereket, bennük piritkristályokkal.

A mállás előtti kőzetösszetétel tehát az alábbi négy, 
egymást követő folyamat eredményeképpen alakult ki: mag
más kristályosodás, zöldpalás felülbélyegzés, kataklázis és 
milonitosodás, végül hidrotermális hatás.

3. A mállási kéreg tagolása

A granitoid kőzetek a felszín közelében jelentős mérté
kű mállás nyomait mutatják. A granitoid képződmények 
mállási kérgének tagolására, az egyes jelenségek mélységi 
helyzetének meghatározására a mélyfúrás-geofizikai méré
sek nyújtottak használható kiinduló alapot Ezek kiértékelé
sével az üde granitoid (G V) fölött négy, különböző mál- 
lottságú zónát (G I- IV ) különítettek el (Z ilahi-Sebess et 
al. 2000).

A geofizikai besorolást a földtani leírások a következő
képpen követik:

GI: földtanilag határozottan elkülöníthető gránithomok- 
és gránitmurvaösszlet.

G II: széteső, breccsás granitoid, erősen oxidált, bon
tott, Fe-oxidok/oxihidroxidoktól jellegzetesen okkersárga- 
vöröses-barnás színű („rubefakciós öv”, Sausse et al. 1998); 
színes komponensei bontottak; breccsás jellegét kihangsú
lyozzák a kőzetet általában hálószerűén átfonó vékonyabb- 
vastagabb karbonáterek.

G III: enyhén elváltozott granitoid, masszívabb-tömöt- 
tebb, mint az előző övékben.

GIV: felszíni hatásokat gyengén mutató granitoid, a- 
melynek földtani kijelölése nehéz, esetenként a kőzetek 
földpátjainak a bomlása alapján lehetséges.

G V: üde granitoid a kőzet, amely tömörsége, sötétebb 
színe alapján különíthető el, de felső határa eléggé bizony
talan.

Az alábbiakban a mállási jelenségekről és a geofizikai 
övékről átfogó ásvány-kőzettani értékelést adunk. Bár a G I 
zóna lényegében a fedőképződményhez tartozik, egyes mért 
paramétereit célszerű a mállási kéreggel együtt tárgyalnunk, 
hogy annak paramétereivel jobban összevethetők legyenek.

A feltöredezett, fellazult kőzet földpátjai (főleg a plagio- 
klászok) megtelnek foltokban megjelenő, igen apró szem
cséjű szericitszerű agyagásványokkal, a színesásványok ki
fakulnak, agyagásványokká és limonittá alakulnak. A kőzet 
üregeit finomszemcsés agyagásványok töltik ki. Kolloidális 
kicsapódási sávokban limonit jelenik meg. A végtermék egy 
agyagos mátrixos, arkózás pszammit vagy pszefit, amely le
het ortoeluvium vagy egy hosszabb-rövidebb távolságon át 
szállított törmelékes kőzet (idegen elemekkel, mint pl. az 
Üh-5/24 jelű mintában).



A mállás jellege agyagos-limonitos, az ún. rubefakciós 
fáciesben (G II). A röntgendiffrakciós vizsgálatok szerint az 
uralkodó agyagásvány a montmorillonit, kisebb mennyisé
gű illittel.

A mállási kéreg tényleges alsó határát nehéz megvonni, 
mivel limonitos és agyagos becsurgások és repedésmenti 
agyagosodások a gránitfelszíntől 100 m mélységben is ész
lelhetők. Ha mállottnak csak azt a kőzetet nyilvánítjuk, 
amelyben a mállott, bontott ásványok és bontástermékeik 
képezik a kőzet alapanyagát, a mállott zóna nem vastagabb 
15-20 m-nél, ami a G II alapjának felel meg.

A további zónákban (G III, G IV), habár geofizikailag 
elkülöníthetők, nem mutattunk ki ásványtani-kőzettani vál
tozásokat.

Végül meg kell jegyezni, hogy a mállási kéregben vagy 
az azt fedő üledékben mennyiségileg jelentéktelen, de ész
lelhető változások (pl. átkristályosodás) mentek végbe az 
agyagásványokkal kitöltött üregekben (agyagkő-keletkezés), 
a kvarc korróziója és a limonitkolloidok goethitesedése. 
Ezeket a képződményeket limonitos szegélyű kalciterek 
szelik át.

4. Vizsgálati módszerek

A geofizikai zónák anyagi jellemzését a kőzetek kémiai 
elemzése, ásványtani vizsgálata (vékonycsiszolatokból és 
műszeres fázisanalitikai vizsgálatokkal) és fizikai paraméte
reinek (fajsúly, térfogatsúly, porozitás) meghatározása teszi 
lehetővé.

A teljes kémiai elemzések a MÁFI Kémiai laboratóriu
mában LiB02 feltárással, induktív csatolású plazma atom
emissziós spektrometriás módszerrel készültek, JY 70 szi
multán-szekvenciális ICP emissziós spektrométer segítségével.

A röntgendiffrakciós vizsgálatokat számítógépes vezér
lésű és kiértékelésű Philips PW 1730 diffraktométerrel vé
geztük a következő felvételi körülmények között: Cu antika- 
tód, 40 kV és 30 mA csőáram, grafit monokromátor, gonio- 
métersebesség 2 °/perc. Az ásványos összetételt az jellemző 
reflexiók relatív intenzitásarányai alapján számítottuk, az 
ásványokra vonatkozó irodalmi vagy tapasztalati korund- 
faktorok alkalmazásával (Klug, Alexander 1954, Náray- 
Szabó et al. 1965, Rjschák, Viczián 1974, Rischák 1989).

Az eredeti porfelvételeken az agyagásványok általában 
kis mennyiségben, gyenge rendezettséggel jelentkeznek. 
Ezért azok részletesebb vizsgálata céljából Atterberg-hen- 
gerekben leválasztott <2 (L agyagásvány-frakcióból orientált 
preparátumok készültek, amelyeket kezeletlen (FN), etilén- 
glikolozott (EG — 60 °C/9 óra), majd hevített állapotban 
(H — 490 °C/4 óra) vizsgáltunk röntgendiffrakciós mód
szerrel.

A termoanalitikai vizsgálatok számítógépes vezérlésű és 
kiértékelésű Derivatograph-PC szimultán TG, DTG, DTA 
készülékkel, korundtégelyben, 1000 °C-ig 10 °C/perc felfű
tési sebességgel és A120 3 inért anyaggal készültek. A termi
kusán aktív ásványok mennyiségi meghatározása az azonosí
tott ásványok hő hatására bekövetkező bomlási folyamatai

nak sztöchiometriai számításán alapul, amely a vizsgálatok 
során mért tömegveszteségből indul ki.

Az egyes zónák összehasonlítása komplex fázisanalízis
re épül, melynek során a röntgendiffrakció, a termoanalízis 
és a kémiai elemzés adatait együttesen felhasználva nyertük 
az eredményeket. A röntgendiffrakciós vizsgálatra támasz
kodott a kristályos fázisok azonosítása. A kémiai elemzés 
finomította a mennyiségi meghatározásokat. Ugyanezt szol
gálta a termoanalízis azzal, hogy az ásványokat a mérési 
hibahatároktól (melyek elsősorban az ásványok sztöchio
metriai változékonyságából adódnak) eltekintve abszolút 
értékben méri a röntgendiffrakciós módszer relatív mérési 
rendszerével szemben. A termoanalízis viszont csak a bon
tási ásványok kimutatására volt alkalmas. Komplex fázis
analízis 8 fúrás (Üh-1, -2, -3, -4, -5, -22, -23, -24) 52 
mintáján készült.

5. Vizsgálati eredmények

Vizsgálataink elsődleges célja a granitoid képződmé
nyek felszínén kialakult mállási kéreg különböző zónáinak 
ásvány-kőzettani jellemzése volt. A folyamatok nyomon kö
vetéséhez a mállás előtti képződmények összetételéből kel
lett kiindulnunk. A mállás előtti granitoidok kőzetalkotó ásvá
nyainak zónánkénti alakulását az 1. táblázatban mutatjuk be.
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G  I 29 20 17 2 1 5 74
G II 31 24 19 3 2 4 91
G II I 36 24 19 7 2 5 93
G  IV 30 21 15 10 3 9 88
G V 41 18 13 15 3 5 95

Az 1. táblázat adatai jól tükrözik, hogy a mállási folya
matok eredményeképpen a G I öv kőzeteiben az elsődleges 
kőzetalkotó ásványok mennyisége kb. 70%-ra csökken, te
hát kb. negyedük szenved átalakulást. A mállás alapvetően 
a színes elegyrészeket érintette. A földpátok közül a plagio- 
klász bomlik, a káliföldpát inkább felhalmozódik a rezidu- 
umban, akárcsak a kvarc. Az utóbbi átlagértékeinek homo
genitása nagy szórásokat takar. Ennek fő oka, hogy az amfi- 
boldús kőzetekben (az Üh-3 fúrás 63-119 m, az Üh-23 fú
rás 100-113,4 m, az Üh-1 fúrás 41-48 m és 84-141 m kö
zötti szakaszán) alig van kvarc, s a mállási kéregben ezek je
lentős szerephez juthatnak.

A kőzetalkotó ásványok átalakulási folyamatának főbb 
trendjeit a 1. ábra polinomiális görbéi szemléltetik.

Külön kell szólnunk a kloritról, amely véleményünk sze
rint részben mállási, részben mállás előtti folyamat termé
ke. A kétféle klorit elkülönítése általában nehéz, gyakran



mindkettő ugyanabban a mintában van egyidejűleg jelen. A 
mennyiségi alakulás tendenciái ezért elmosódnak. A G IV 
zóna átlagos klorittartalma 9%, de egyes minták még inten
zívebben kloritosodnak (15-20% klorittartalom). A jelzett 
magasabb érték talán azzal magyarázható, hogy ebben a 
zónában nagyobb az eredetileg is melanokrata kőzetek 
aránya.

A mállás előtti folyamat (zöldpalás felülbélyegzés) ter
mékeként a klorit rendszerint biotit és amfibol bontásából 
származik. A vékonycsiszolatokban kétféle klorittípus ész
lelhető, a „barna” klinoklór és az „indigó” pennin. A bontás 
kezdetét a biotit színének kifakulása (baueritesedése), pleo- 
kroizmusának csökkenése jelzi. A klorit a biotitot előbb a 
széleken, aztán a hasadás mentén s végül teljes egészében 
helyettesíti (klinoklór, I. tábla, 2). A pennin a földpátok 
nyomásárnyékában képez mozaikos mezőket, valamint az 
alapanyagban is megjelenik. A termoanalitikai görbéken is 
két elkülönülő hőmérséklettartományban jelentkezik a 
klorit dehidroxilációja, A magasabb hőmérsékletű 
dehidroxiláció átlagos hőmérséklete 665 °C, mely Mg-ban 
gazdagabb, klinoklórhoz közelebb álló, az alacsonyabb 
hőmérsékletű dehidroxiláció 600 °C, ami valószínűleg 
vasban dúsabb, penninhéz közelebbi változatra utal.

A fenti elsődleges kloritok a mállási folyamatok során 
tovább bomlanak. A bontási folyamat révén szerkezetük 
brucitrétegéből Fe távozik, amit fokozatosan A1 helyettesít. 
Az így kialakult szerkezet a másodlagos klorit, amely termi
kusán kevésbé stabil (550 °C körül elbomlik). Ezek az áta
lakulások a klorit —» másodlagos klorit —» kevert szerkeze
tű ásványok —> vermikulit/montmorillonit folyamatnak 
( N e m e c z  1973; T h o r e z  1975) megfelelően zajlanak. 
Termikus görbéinken különösen a G I-II zónákban 
jelentkezik az 530-575 °C közötti dehidroxiláció, ami az 
itteni kloritok másodlagos voltára utal.

A vékonycsiszolatos vizsgálatok igen finompikkelyes, 
élénk kettőstörésű, másodlagos kloritot (delessit = vasklorit) 
mutattak ki, amely vagy az alapanyagban jelentkezik, vagy 
az előző klorittípusokat helyettesíti.

A továbbiakban a vizsgálatok eredményeit mállási zó
nánként jellemezzük.

A G V zóna összetételében monzogránitos, ill. kvarc- 
monzonitos kőzetek vesznek részt. Minden kőzettípusra 
jellemző a zöldpalás felülbélyegzés, az erőteljes milonitoso- 
dás, a kőzetalkotók erős deformációja, gyakori az irányitott 
szövet. Ásványos összetételében plagioklász, káliföldpát, 
kvarc, biotit, amfibol és klorit szerepel túlnyomó többség
ben (95%). A plagioklász erősebben, a mikroklin gyengéb
ben szericitesedett. („Szeriéit” alatt mikroszkóppal észlel
hető, aprópikkelyes, élénk kettőstörésű másodlagos ásványt 
értünk, amely rendszerint a hasadási síkok mentén jelenik 
meg, vagy egy bizonyos irányt követ, gyakran epidot- és kal- 
citszemcsékkel társulva. Lehet muszkovit, illit, szmektit 
vagy akár szteatit is). Kis mennyiségben található még kar
bonát és opak ásvány (hematit), amelyek a zöldpalásodás 
fázisában a biotit és amfibol átalakulási termékei.

A G IV zóna képezi a mállási kéreg legalsó szintjét. Jel
lemző e zónára a gyengén-közepesen milonitos, közép- és

durvaszemcsés monzogránit és kvarcmonzonit, valamint 
közép- és durvaszemcsés kataklázos monzogránit, a követ
kező ásványokkal: erősen szericites savanyú-neutrális porfí- 
ros plagioklász, porfíros és poikilites mikroklin, kvarc, kissé 
bauerites, inkább kloritos biotit, kissé kalcitos hornblende, 
átalakult titanit, apatit stb. Kőzetalkotó ásványok kisebb 
mennyiségben (88%) vannak jelen. Ebben a zónában gya
koriak az amfiboldús kőzetek, melyek 2-5% apatitot és az 
amfibolban zárványként 2-3% titanitot is tartalmaznak. 
Ezek zöldpalás átalakulása magyarázza a klorittartalom ma
gasabb értékét (9%). Ugyanitt gyakran jelentősebb mennyi
ségű (átlag 6%) kalcit is jelentkezik a kőzetekben, amely 
részben az amfibol átalakulása révén, részben felülről 
beszivárgott oldatokból akkumulálódott (cementációs 
öv).

a  g  in zóna kőzetanyaga közepesen milonitos, közép- 
és durvaszemcsés monzogránit-kvarcmonzonit és kataklá
zos monzogránit, a következő ásványokkal: erősen szerici
tesedett savanyú-neutrális porfíros plagioklász, porfíros és 
poikilites mikroklin, kvarc, baueritesedett és kloritosodott 
biotit, kissé kalcitos hornblende, részben leukoxénné, rutil- 
lá és kalcittá alakult titanit, apatit stb. Mikroszkópos vizsgá
lataink alapján nincs lényeges változás a G IV zóna kőzete
ihez képest. A fázisanalízis adatai szerint a mállási folya
mat hatása szempontjából küszöböt jelent ez a szint. A szí
nes elegyrészek mennyiségének csökkenése jelzi, hogy eb
ben a zónában megkezdődik lebomlásuk. A klorit kisebb 
mennyisége főleg az eredeti kőzetösszetétel megváltozásá
nak tulajdonítható. A minták zöme már tartalmaz mont- 
morillonitot, de átlagosan csak 1%-ot. A bontás jele az is, 
hogy a FeO-tartalom Fe20 3-á kezd átalakulni, és a kőzet 
MgO-tartalma csökkeni kezd.

A G II zóna erősen oxidált, bontott, közepesen milonit
os, durvaszemcsés monzogránit, és nem milonitos kvarc
monzonit, illetve középszemcsés, kataklázos vagy milonit
os monzogránit. A kőzetcsiszolatokban erősen szericitese
dett plagioklász, poikilites mikroklin, kvarc, baueritesedett 
biotit, kevés amfibol és/vagy amfibol utáni kalcit-pszeudo- 
morfóza, teljesen leukoxénné, ill. rutillá alakult titanit, epi
dot, cirkon stb. jelentkezik. A kőzeteket gyakran kalcit imp
regnálja, gyakori bennük a kalcitér.

A fázisanalízis szerint a mállás itt intenzív szakaszába lép. 
Ennek legszembetűnőbb jele az agyagásványok mennyisé
gének megemelkedése (2. táblázat).

2. táb láza t

A mállási övék elsődleges ásványai

Geo
fizikai

öv

Minta
szám
(db)

Agyagásvány
(%)

Karb.
(%)

Fe-oxid/oxhidr.
(%)

mm. i/mm illit palig. kalcit hematit goethit

G I 10 7 3,2 2 2 5 0,8 1,42
G II 9 5 1,3 3 1 4 0,9 0,8
GUI 10 1 0,7 1 2 0,6 0,1
G IV 15 0,6 0,6 1 6 0,9 0,1
GV 12 0,5 0,3 2 1,3

Karb. = karbonátásvány, oxihidr. = oxihidroxid, mm. = montmorillonit, i = 
illit, palig. = paligorszkit



3. táblázat

Főbb kémiai komponensek zónánkénti változásai

Geofizikai öv
Főbb komponensek (%)

MgO FeO Fe,0, - h 2o +h 2o összes víz

G I 2,42 0,80 3,93 0,87 2,89 3,76
G  II 3,01 1,44 2,46 0,42 2,08 2,50
G U I 2,79 2,36 1,64 0,18 1,81 1,99
G  IV 4,48 3,49 1,53 0,09 2,05 2,04
G V  ,fe lső ” 3,73 3,54 1,47 0,12 1,71 1,83
G V „alsó” 6,82 4,64 1,03 0,06 2,27 2,33

A „felső” közvetlenül a G IV/G V határ alatti részt jelenti, míg az „alsó" 
mélyebb szintekből származó üde granitoidokra vonatkozik.

4. táblázat

Fontosabb termikus paraméterek zónánkénti változásai

Geofizikai öv
Víztartalom (%)

h 2o /o h
molekuláris hidroxil (1000 °C-ig)

G I 1,48 1,05 1,41
G  II 1,00 0,80 1,24
G U I 0,19 0,73 0,26
G  IV 0,12 0,96 0,12
G V 0,01 0,56 0,02

A szmektitásványok (montmorillonitcsoport) átlagos 
mennyisége 5%. A montmorillonit a G II zónában átmeneti 
jellegű, a klorit hidratációjával keletkezik. Megjelenik a 
molekuláris víz az ásványban, mely hevítéskor soklépcsős, 
szaggatott lefutású reakcióban távozik (2. ábra, a). Ez azzal 
magyarázható, hogy a viz először a rétegsíkok szakadási vé
gein kötődik meg. A bontási folyamat előrehaladásával fo
kozatosan tágul a rétegközi tér, több víz, ill. vízréteg jelenik 
meg a rétegközi térben, de még nem épül be rétegközi kati
on. A hidratációs folyamatot jól illusztrálják a kémiai elem
zések, ill. a termikus görbék változatos víztartalom-alakulása 
{3., 4. táblázat). Mikroszkóp alatt nehezen azonositható.

A montmorillonit mellett egyes fúrásokban paligorszkit 
jelenik meg a G II bontási zónában (Üh-1, -2, -3), más fú
rásokban illit és illit-montmorillonit kevert szerkezetű 
agyagásványok mutatkoznak (Üh-5, -22, -23, -24). A 2. 
táblázatban ezekre az ásványokra vonatkozó átlagértékek 
itt is megtévesztőek, mert az említett ásványok csak egy-egy 
mintában jelentkeznek, de azokban nagyobb mennyiségben 
(1-10%). A paligorszkit mikroszkóp alatt bolyhos, nemez
szerű, halványzöld, mérsékelt kettőstörésű, de aránylag ma
gas törésmutatójú ásványaggregátum, amely a biotit bontá
sának eredménye (Üh-2/67). A legbontottabb minták ter- 
moanalitikai görbém gyakran 475-515 °C között jelentke
zik a dehidroxiláció. Ez megfelel a paligorszkit jellemző re
akciójának, de mivel a paligorszkitot nem tartalmazó min
tákban is ebben a hőmérséklettartományban történik a 
montmorillonit dehidroxilációja, ez a montmorillonit vas
ban gazdagabb változatára utalhat.

Az illit nem kizárólag a földpátok szericitesedésére ve
zethető vissza. Vékonycsiszolatos vizsgálat szerint ez a mál

lás során apró lemezkéket képez, és szabálytalan foltokban, 
a repedéseket és szemcseszéleket követve jelenik meg.

A klorit mennyisége a G II zónában gyakorlatilag válto
zatlan az előző zónához képest, de véleményünk szerint ez 
a színesásványokból a mállás során keletkező és a további 
bomlás során eltűnő klorit mennyiségének kiegyenlítettsé
gét tükrözi. A termikus görbéken ebben a zónában válik 
uralkodóvá az elsődleges, zöldpalás eredetű klorittal szem
ben az 550 °C körüli dehidroxilációval definiált másodla
gos klorit.

Á G I zóna (gránitmurva és gránithomok) a mállási ké
reg felszínén változó vastagságban található meg. Uralko- 
dóan agyaghártyás, murvatörmelékes, rétegzetlen gránitho
mok. A homokfrakció főleg közepes és durva szemcsékből 
áll, amelyek ásványaiktól függően változó mértékben bon
tottak. Előfordul erősen bontott, többnyire szétmorzsol
ható, vöröses-barnás granitoidtörmelék is. Az agyag- és kő- 
zetlisztfrakció mennyisége a felszín felé növekszik. A zóna 
alsó részében széteső sötétbarna gránitmurva jelentkezik, 
amely enyhén agyagos összetételű, esetenként gyengén ce
mentált.

A kőzettörmelék anyaga általában durvaszemcsés 
monzogránit-kvarcdiorit. Ásványos összetételük megegye
zik a G II zónában látottakkal, viszont erősebben bontott 
állapotban.

Vékonycsiszolatos vizsgálattal a fúrások három mintá
jában (Üh-5/52,6; Üh-5/57,5 és Üh-23/63) agyagos mát
rixban lévő, többé-kevésbé koptatott, granitoid és exotikus 
(interszertális bazalt, átalakult bázisos üveges kőzet, vörös 
agyagkő, agyagos mészmárga stb. az Üh-5/57,5 mintában) 
eredetű szemcsékből álló arkózás kőzetet azonosítottunk. 
Ebben a képződményben algás, részlegesen átkristályosodott 
édesvízi homokos mészkőlencsét is kimutattunk (Üh-4/24), 
amelyben a törmelék szintén granitoid eredetű.

A törmelékdarabok koptatottak, gömbölyűek, és gyak
ran limonitos szegély veszi körül őket. Az ásványi szemcsék 
(kvarc, plagioklász, káliföldpát) esetenként gyengén kopta
tottak, főleg éleiken és sarkaikon. A kötőanyag üledékes 
eredetű, finomszemcsés, részben kötött, helyenként folyós 
szövetű barnásvörös limonitos agyag, apró, szilánkos kvarc
szemcsékkel. Ez minden esetben illit- és illit-montmorillo- 
nittartalmú kőzet.

A fentiek figyelembe vételével megállapíthatjuk, hogy a 
G I zóna nem eluviális-reziduális képződmény, hanem a 
granitoid felszínén képződött eluvium rövid szállítást szen
vedett terméke, amelyhez esetenként idegen anyag kevere
dett. Agyagos kötőanyagú, arkózás jellegű pszammit-pszefit 
összletet alkot. Á G I  zóna tehát nem tekinthető a mállási 
kéreg részének, hanem uralkodóan, esetenként kizárólag 
csak annak elemeiből álló durvaszemcsés üledéknek, amely 
a fedő üledékek legalsó szintjét képezi.

Átlagos montmorillonittartalma 7%, néhány esetben 
eléri a 10%-ot, sőt két felszíni feltárásból vizsgált minta 
montmorillonittartalma 17%-ot is elér. A termikus görbé
ken a montmorillonit vízeltávozási reakciói jól definiáltak, 
az irodalmi görbéknek megfelelően alakulnak. Rétegközi 
terükben megjelenik a rétegközi kation, amit a rétegközi tér



vízmennyiségén belül a kation köré koordinálódó vízburok 
arányának megnövekedése jelez, mely általában jól elkülö
nül a fő rétegközi víz tömegétől (2. ábra, b). Hőmérsékleti 
értékei nem utalnak egyértelműen Mg rétegközi kationra, 
de valószínű, hogy Ca és Mg vegyesen van a rétegközi tér
ben. Egyetlen minta esetében (Üh-3/99) a termoanalitikai 
kritériumok szerint vermikulitnak tekinthető ásvány jelent
kezett (2. ábra, c), mely nagyon nagy hasonlóságot mutat az 
irodalomban található, a biotit —> hidrobiotit —» vermikulit 
átalakulást jellemző termoanalitikai görbékkel (Barshad 
1948, Ivanova et al. 1974, Justo et al. 1993).

A szmektit jellegű ásványok részletesebb vizsgálata cél
jából agyagfrakcióból készült röntgendiffrakciós felvétele
ken a montmorillonit erőteljes, kis félértékszélességű 001 
bázisreflexióval rendelkezik kb. 14 Á d értéknél. Alakjuk a- 
lapján ezek a bázisreflexiók teljesen vermikulitra utaló jel
legűek, de az etilénglikolos kezelés hatására elmozdulnak 
(duzzadnak) kb. 17 Á d értékre, majd a hevítés hatására 
összeesik a szerkezetük 10 Á d értékre. Néhány minta ese
tében a 14 Á d értékű reflexió nem mutat duzzadóképessé
get, ugyanott marad, majd hevítésre szerkezete szintén 
összeesik 10 k  d értékre, ebben az esetben vermikulit van 
jelen a mintákban. A 001 bázisreflexió alakja mindenkép
pen Mg-montmorillonit (vermikulitszerű montmorillonit) 
jelenlétére utal.

A 2 (i alatti agyagfrakción végzett röntgendiffrakciós 
vizsgálatok során a G I zóna mintáiban a domináns mont
morillonit és az esetenként megjelenő vermikulit mellett 
mintáról-mintára változó biotit/klorit, biotit/vermikulit, 
biotit/vermikulit/klorit, klorit/vermikulit, vermikulit/szmektit, 
általában véletlenszerűen kevert szerkezetű agyagásványo
kat lehetett meghatározni. Egy esetben (Üh-23/66 ) a ma
gas d értékű reflexió (32-33 Á ) megjelenése viszont szabá
lyosan rendezett biotit/vermikulit („hidrobiotit”) összetéte
lű kevert szerkezetű agyagásvány jelenlétére utal (3. ábra). 
A kevert szerkezetű agyagásványok változékonysága jelzi, 
hogy átalakulási folyamatok átmeneti tagjait képviselik, de 
emellett a kiinduló kőzetek eltérő összetételét is tükrözik. 
Ezek a kevert szerkezetű ásványok az eredeti mintában na
gyon kis mennyiségben vannak jelen, s a 2. táblázat mont- 
morillonitjában szerepelnek.

A mállási folyamatok jellemzésére szolgálhatnak a kémi
ai elemzés komponenseinek, ill. a termoanalízis során mér
hető paramétereinek zónánkénti változásai (3., 4. táblázat).

A mállás fő folyamatai kémiai szempontból hidratáció, 
oxidáció és Mg-migráció formájában jelentkeznek.

Az átalakulás FeO és MgO felszabadulással jár. A két 
elem mozgását a kis mennyiség miatt a kémiai elemzés job
ban tükrözi, mint az ásványtani meghatározás. A FeO hely
ben oxidálódik, nem hagyja el a rendszert (a FeO Fe20 3 
átalakulás során az eredeti FeO-tartalomból számítható 
4,2%-nyi Fe20 3 helyett 3,9% keletkezett, de a 10% eltérés 
hibahatáron belül van, 4. ábra). A  kőzetekben a Fe20 3 
hematitként van jelen, mely helyett a G II és G I zónákban 
goethit jelenik meg.

A felszabaduló MgO egy része beépül a felső két zóna 
agyagásványaiba (vermikulitszerű szmektit, paligorszkit), 
nagyobb része (kb. kétharmada) mobilizálódik és távozik a 
rendszerből (5. ábra). Ez eredményezheti a repedéskitölté
sekben is jelentkező hasonló összetételű Mg-tartalmú ásvá
nyokat (Kovács-Pálffy et al. 2000). Ugyanakkor a MgO- 
tartalom szempontjából a különböző fúrások eltérő jellegűek. 
Az amfibolos-apatitos kőzetek magas MgO-tartalmúak, el
sősorban az Üh-3 fúrásban, de az Üh-1 és Üh-23 fúrások 
anyagának egy részében is (6. ábra).

A  víztartalomban mutatkozó különbségek fő oka, hogy 
a kémiai elemzésnél meghatározott víz (3. táblázat) az am- 
fibol és biotit magas hőmérsékleten eltávozó hidroxiltartal- 
mát is méri, míg a termoanalitikai vizsgálat 1000 °C-ig 
dinamikusan történő felfűtése során csak az agyagásvá
nyok, ill. a klorit dehidroxilációja jelentkezik (4. táblázat). 
A H20/OH arány jól jelzi a klorit —> szmektit átalakulás 
folyamatát.

A mállási kéreg jellemzését a fizikai paraméterek ismer
tetésével egészítjük ki. Fajsúlyt, térfogatsúlyt és porozitást 
ugyanazokon a mintákon mértünk, mint amelyeket ásvány
tani és geokémiai vizsgálatnak vetettünk alá. A fizikai para
méterek alakulását az átlag-, illetve intervallumértékek alap
ján mutatjuk be (5. táblázat).

A  negyedidőszaki fedőképződmények alatt a granitoid 
erősen fellazult és mállott (G I). Az alatta következő G II- 
IV övék mállottsági foka egyre csökken. A mállási kéregben 
(G II-IV) a felszíntől lefelé haladva egyre nagyobb fajsúly- 
és térfogatsúlyértékek mérhetők, a csökkenő fellazulás mér
tékének megfelelően pedig egyre kisebb a szemcseközi po- 
rozitás. A mérési adatokból kitűnik, hogy a fajsúly kissé, a 
térfogatsúly erősebben csökken és a porozitás jelentősen 
megnő a mállási folyamat előrehaladtával ( Z, 8. ábra).

A  porozitásértékek (5. táblázat) összhangban vannak 
irodalmi adatokkal, amelyek szerint a különböző ásványok 
elbomlása révén keletkezett többletporozitás nem repede
zett granitoidokban 6-20% értékeket is elér (N emecz 1973).

5. táb láza t

Fajsúly-, térfogatsúly- és porozitásértékek zónánkénti változásai

Geofizikai öv Mintaszám (db)
Fajsúly (g/cm3) Térfogatsúly (g/cm3) • Porozitás (%)

átlag intervallum átlag intervallum átlag intervallum

G I 10 2,65 2,6188-2,7119 2,18 1,9000-2,4368 17,59 9,64-28,03
G II 6 2,67 2,5984-2,7988 2,40 2,2102-2,5082 9,97 5,62-14,94
GUI 8 2,69 2,6289-2,8574 2,56 2,4100-2,7285 4,69 2,22- 9,40
G IV 13 2,71 2,6466-2,8874 2,65 2,5375-2,8500 2,37 0,37- 6,03
G V 10 2,73 2,6600-2,7945 2,70 2,6400-2,7719 1,23 0,36- 4,69



Az ásványok bontása által képződött többletporozitás- 
értékeket növelik a kőzetben gyakori hálószerű törések és 
repedések.

6. Összefoglalás

Az üveghutai granitoid kőzetek felszínén jelentős vas
tagságú mállási kéreg képződött, jellemzése céljából külön
böző (mikroszkópos, kémiai, termikus, röntgendiffrakciós, 
kőzetfizikai stb.) vizsgálatokat végeztünk. A mállási kéreg 
tagolásához, amelyre támaszkodva az egyes jelenségek 
mélységi helyzete meghatározható, a mélyfúrás-geofizikai 
mérések nyomán kijelölt 4 zónát (G I-IV) vettük alapul.

Az elvégzett komplex mikroszkópos és fázisanalitikai 
vizsgálatok alapján kimutattuk, hogy a granitoidok már a 
mállás előtt zöldpala fáciesű átalakulást szenvedtek, amely
nek lényege a kloritosodás±karbonátosodás.

A tulajdonképpeni mállási folyamat agyagásványoso- 
dással, montmorillonit-vermikulit (±paligorszkit) képződé
sével jellemezhető, a biotit —> hidrobiotit —» vermikulit és a 
klorit —» másodlagos klorit —» kevert szerkezetű ásványok 
—» vermikulit/ montmorillonit folyamatoknak megfelelően.

A vékonycsiszolatos vizsgálatok alapján a végtermék 
agyagásványos kötőanyagú arkózás pszammit vagy pszefit. 
Ez az alaphegység felszínén található üledékes képződ
mény (G I), uralkodóan granitoid elemekkel (gránitmurva 
és gránithomok).

Az a mállási zóna, amelyben bontott elsődleges ásvá
nyok és bontástermékeik képezik a kőzet alapanyagát, nem 
vastagabb 15-20 m-nél, ami megfelel a G II zóna talpának. 
A G III-IV zónában a mállás jóval gyengébb.

A mállás fő folyamatai kémiai szempontból hidratáció, 
oxidáció és Mg-migráció formájában jelentkeznek.


