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A kis és közepes radioaktivitású hulladékok telephelyének kutatása keretében a tektonikai vizsgálatok támogatására kifejlesztettük az 
ImaGeo Mobil Magszkennert és a hozzá kapcsolódó CoreDump szoftvermodult, amellyel szkenneltük és értékeltük a granitoid mag
anyagot. Az értékelt síkszerű jelenségeket (azaz a szoftver segítségével rajzolt objektumokat) az akusztikus lyukfaltelevízió képének segít
ségével eredeti térbeli helyzetükbe forgattuk vissza. Az adatok megjelenítésére hagyományos (sztereogram, pólussűrűségi diagram stb.) 
és új formákat alkalmaztunk (maximumvándorlási diagram).

Az adatbázisban elkülönítettünk 19 objektumtípust, ami ugyanennyi földtani jelenségtípust takar. Elemeztük az összes objektumtí
pusba tartozó objektumok térbeli eloszlását, korreláltuk őket egymással és a fúrások között is. Ennek eredményeként például sikerült az 
Üh-23-as fúrás maganyagát tektonikai szempontból két részre bontani.

Elemeztük az elmozdulásokat jelző vetőkarcok térbeli eloszlását is, elmozdulási pásztákat állapítottunk meg a fúrásokban, ezenkívül 
két elmozdulásrendszert sikerült ősi erőterek működésének eredményeként rekonstruálnunk.

Elemeztük a kőzet tektonikai mintázatát, felismertük az objektumok rotációját és bevezettük a migráció fogalmát. A két jelenséget 
együtt magyaráztuk, mivel azt feltételeztük, hogy a deformáció terjedése a granitoid testben döntött legyező alakú téridomok sokaságán 
keresztül ment végbe.

Elemeztük a fúrásokat ért nagyobb töréses övék térbeli helyzetét, tipizáltuk őket és meghatároztuk főbb tektonikai jellemzőiket. Az 
Üh-2, -3, -4, -5, -22 és -23 fúrás figyelembe vételével törésmodellt szerkesztettünk a több fúráson át összeköthető töréses övekre.

1. Bevezetés

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok telephelyé
nek kutatásában a tektonikai vizsgálatok az alkalmasság 
szempontjából igen fontos láncszemet alkotnak a telephely 
geológiai környezetének komplex megértése és működésé
nek modellezése szempontjából. Gránitos kőzettömegben 
a radioaktív szennyeződés ugyanis a vándorlása során azo
kon az útvonalakon terjedhet csak, amelyeket a tektonikai 
erőhatásokra létrejött törések, repedések, hézagok jelente
nek. A tektonikának kell tehát választ adni az igénybevehe
tő útvonalak sűrűségéről, térbeli elhelyezkedéséről, járható
ságáról, állapotáról.

A korábbi években kiértékeltük az Üh-2, -3, -4 és -5 
fúrás maganyagát ezzel a módszerrel, ebben a közlemény
ben azonban jobbára az 1998-1999-ben mélyült Üh-22 és 
Üh-23 fúrás maganyagáról kapott eredményeket részletez
zük. Terjedelmi okok miatt ezek közül is csak a fontosabba
kat emeljük ki, következtetéseink levezetését is rövidítve kö
zöljük. Bővebb leírás M a r o s , P a l o t á s  (1999) és M a r o s  et 
al. (1999) jelentésében olvasható.

Az Üh-22 és Üh-23 mélyfúrás maganyagán vizuális és 
magszkenneres tektonikai értékelést végeztünk, amelyekből 
most a síkszerű elemek vizsgálatából nyert főbb eredmé
nyeket mutatjuk be.

2. Módszer

Mindenekelőtt ejtsünk néhány szót a saját fejlesztésű 
ImaGeo Magszkenner Állomásról és a segítségével végzett 
munka módszereiről. A műszerkocsiba szerelt magszken
ner és értékelő számítógépek segítségével közvetlenül a fú
rás helyszínén kezdtük meg az adatok digitalizálását és fel
dolgozását. A magszkenner a digitális kamera által az opti
kai tartományban rögzített, raszteres digitális képet az érté
kelő számítógépbe tölti át. A 254 dpi felbontású, maximum 
80 cm hosszú és 20jt cm széles képet beállítások, mentés és 
archiválás után az értékelő szoftvermodulok segítségével 
dolgoztuk fel. Mivel a szkennelés során az egész mag hen
gerpalástja digitalizálódik, ezért a síkszerű elemek (törések, 
telérek stb.) szinuszoid alakot öltenek. A lefúrt magmennyi
ség ~77%-a volt szkennelhető. Ezt az arányt összevetve a 
keletkezett információmennyiséggel arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a rögzített adatmennyiség alkalmas a fúrá
sok egészének statisztikai elemzésére.

A szkennelés során nyert képeket saját fejlesztésű 
CoreDump szoftverrel értékeltük. Az értékelés első fázisa
ként a képeken vektoros formában rögzítettük a földtani jel
legzetességeket: töréseket, kőzethatárokat, karbonátos ere
ket, kvarc- és mikrogránitteléreket, nyirási zónákat, palás- 
ságot, limonitos és agyagos repedéskitöltéseket, mállott zó
nákat stb. Az értékelt elemeket a továbbiakban objektumok
nak nevezzük. Az egyes objektumtípusokat, amelyek a föld



tani jelenségeket fedik, adatbázisban különítettük el. A 
szoftver egy választott markervonalhoz, a maghoz rögzített 
helyi koordinátarendszer origójához képest megadja az ér
tékelt objektumok dőlését, azimutját, mélységét. Az Üh-22 
fúrásban 5168, az Üh-23 fúrásban 2843 objektumot érté
keltünk.

Az értékelés következő fázisa, hogy az egyes markerzó- 
nákat a valós koordinátarendszerbe forgatjuk vissza. Ehhez 
az akusztikus lyukfal-televízió képét használjuk. Ez a kép a 
CoreDump szoftverben megjeleníthető, és az értékelt ob
jektumok a képre tehetők.

Az eredeti pozíciójukat visszanyert objektumokon né
hány tektonikai célú statisztikai elemzési-ábrázolási prog
rammodult lehet lefuttatni sztereogram, valamint rózsa-, 
tadpole-, póluseloszlási és maximumvándorlási diagram el
készítéséhez. A póluseloszlási diagramról és az általunk be
vezetett, teljesen új megjelenítési módszerről, a maximum
vándorlási diagramról a továbbiakban részletesebben szó
lunk.

A póluseloszlási diagramot az elkészült sztereogram pó
lussűrűsödéseinek ábrázolására használjuk. A póluselosz
lás a félgömbön értelmezett, egy adott sík- vagy pólushal
maz által definiált függvény, amely azt érzékelteti, hogy egy 
adott irány közelében hány pólus van a halmazból. A függ
vény folytonos, mert egy adott irányban a halmazba tartozó 
pólusok „potenciálfüggvényei”-nek összegéből képződik.

A póluseloszlási diagram a félgömbön értelmezett függ
vényt sztereogramon, azaz a félgömb sztereografikus síkve
tületén ábrázolja. A diagramon a függvény különböző érté
keit különböző színek jelölik. Az ábrázolás hisztogram- 
kiegyenlített, azaz a színek kiosztása az egyes értékek popu- 
láltságától függ, és az ábra így az adott póluseloszlásról 
maximális vizuális információt nyújt. A színskála és a függ
vényértékek között nem feltétlenül lineáris a kapcsolat, a 
gyakorisági értékekről a diagramok mellé rajzolt skála ad 
tájékoztatást.

A sztereogramot, a rózsadiagramot és a póluseloszlási 
diagramot a fúrás mélységtartományának egy-egy részére 
vagy összesítve az egészre szerkesztjük. Ezért az eloszlások 
mélységfüggését nehezen lehet velük ábrázolni, a túl sok di
agram egymás után pedig értelmezhetetlen, áttekinthetetlen 
lehet. Ennek kiküszöbölésére fejlesztettük ki a maximum- 
vándorlási diagramot (7. ábra), amely azimut- és dőlésszög- 
helyes, akár a póluseloszlási diagram vagy a sztereogram, 
és ábrázolja a sűrűsödési maximumok mélységfüggését is. 
A fúrólyuk egy adott szakaszára kiszámolt póluselosz
lásnak egy vagy több maximumpontja létezik. Ha ezt a 
szakaszt a fúrólyuk mélységében léptetjük, akkor változik 
az eloszlás, és változnak a maximumpontok is. A szakasz 
és a lépésköz nagysága szabályozható. A maximumvándor
lási diagramon egymás után ábrázoltuk a maximumpon
tokat. Az egymást követő szakaszok maximumpontjait 
össze is kötöttük egy vonallal, ha elég közel estek egymás
hoz, kifejezve ezáltal az összetartozásukat. Nem szerepel
nek a diagramon azok a maximumpontok, amelyeket egyet
len póluspont kelt. A mélységinformációt a diagram színek
kel fejezi ki. A pontok színe megfelel annak a mélységnek,

amelynél a póluseloszlás maximuma az ábrázolt irányban 
van. A színskála itt lineáris kapcsolatban van a mélységgel.

A különböző objektumokat a képek értékelése során 
adatbázisban különítettük el, így mód nyílt arra, hogy egyen
ként elemezzük megoszlásukat. Először vizsgáltuk az ob
jektumok térbeli eltéréseit, amely a dőlésirány és a dőlésszög 
eloszlásának tulajdonságaiban, valamint ezeknek a fúrás mély
ségével való változásában is megmutatkozik. „Migrációt” 
( M a r o s , P a l o t á s  1998) a dőlésszög-mélység összfüggés- 
ben lehet kimutatni, például a vetőkarcok, a törések és a 
karbonáterek mélységeloszlásában. Lényege, hogy egy-egy 
objektum dőlésszöge a mélységgel rövid távon igen jelentő
sen változik (például egyazon eltolódási zónán belül a kar
cok dőlésszöge 1 méteren belül 70°-ról 35°-ra csökken). Ez 
a változás lehet rendszeres, pl. a dőlésszög lefelé egyre 
meredekebb, vagy rendszertelen. A „rotáció” ennek ellenté
te, abban az értelemben, hogy az adott objektumok (leg- 
pregnánsabban a palásság és a törések, hajszálrepedések) 
dőlésiránya fordul el akár 50-60°-ot is, miközben dőlésszö
güket 10°-os hibahatáron belül megtartják. Ez a jelenség in
kább rendszeres, lehet óramutatóval megegyező járású, és 
azzal ellentétes. Ezek között azonban nem lehet határozott 
időbeli vagy mélységbeli rendet tenni. Az egyes objektu
mok egymástól függetlenül kerültek az adatbázisba, majd 
végső helyzetüket a lyuktelevíziós képhez képest történt 
forgatással nyerték el. Az egyes objektumtípusok a kőzet 
különböző tulajdonságait fedik, ezek egységes vagy kaoti
kus eloszlása a kőzet élettörténetére jellemző. Ezért közöl
jük és elemezzük a főbb észlelt tulajdonságtípusok térbeli 
eloszlását.

A fúrások maganyagát a magszkenneres vizsgálat mel
lett vizuális tektonikai leírásnak is alávetettük. Ennek során 
minden tektonikai elemet és kitöltést rögzítettünk a nem 
szkennelhető szakaszokon is. Ez nagy segítséget jelentett a 
töréses övék vizsgálatában.

3. Észlelt és értékelt jelenségek

A következőkben nagyjából keletkezési időrendi sorrend
ben sorra vesszük azokat a síkszerű jelenségeket, amelyeket 
a szkennelt képeken elkülönítettünk és kiértékeltünk. Terje
delmi okok miatt a leírás szűkszavú és csak az értékelt je
lenség definíciójára szorítkozik, az eredményeket az 7. táb
lázat tartalmazza. A különböző statisztikai diagramokon 
időnként egyenrangú maximumok jelentkeztek az adatok 
eloszlásában. Ezért ezekben az esetekben két főcsapást és 
két fődőlést adunk meg.

Kőzethatárként a szkennelt képeken a szín, szövet és kő
zetminőség alapján elkülöníthető összletek határát definiál
tuk. Ez az esetek túlnyomó többségében síkszerű volt. A 
kőzethatárok genetikája nem tisztázható egyértelműen, de 
lehet, hogy a gránitképződés előtti kőzetek változékonysá
gát tükrözik.

A mikrogránittelérek néhány cm és néhány m vastagsá
gúak. Meglepő a viszonylag homogén irányeloszlásuk, hi
szen ezeket a teléreket gyakorta lencse alakúaknak, kiékelő-



1. táblázat
Az egyes jelenségek eloszlásának fő irányai, valamint mélységfiiggésiik főbb trendjei az Üh-22 és Üh-23 fúrásokban

Jelenség Fúrás Adat
szám

Főcsapás 1
n

Főcsapás2
n

Mellék
csapás
n

Fődőlés 1
n

Födőlés2
n

Mellék
dőlés
n

Max.
pólus
szám

Max.
%

Üh-22 39 75-255 110-290 165/63 5,7 14,6
A mélységfüggőség megállapításához kevés az adat.
Üh-23 80 345/30 7,1 8,9
Mélységtrendek nem mutatkoznak.
Uh-22 188 30-210 60-240 105/30 345/40 16,4 8,7

NJJVr -65 m alatt az adatszám erősen megnő.
Üh-23 128 60-240 340/70 16 12,5
100 m alatt az adatszám erősen megnő. Az adatok enyhe migrációt mutatnak.
Uh-22 88 90-270 45-225 . 10/65 6,5 7,4
Üh-23 17 2,2 12,9
Üh-22 102 130-310 45-225 40/72 13,1 12,8

Vörös
földpátos

Végig folyamatosan jelentkeznek, de a (-60)-125 m közötti szakaszban kimaradnak. Az adatok rotációt és enyhe 
migrációt mutatnak.

síkok Üh-23 135 140-320 50/70 21,4 15,9
Végig folyamatosan jelentkeznek, kivéve a 75-40 m közötti szakaszt. Az adatok rotációt és migrációt mutatnak.
Uh-22 124 120/20 13 10,5

bontott
földpátos
síkok

Első megjelenés 80 méternél, 8 0 -(-125) m között sűrűsödnek de -125 m alatt gyakorlatilag eltűnnek.
Üh-23 217 245/71 16,3 7,5
Első megjelenés 155 méternél, 155-0 m között található a legtöbb ilyen sík és talpig nyomozhatóak.
Uh-22 194 70-250 160/65 330/70 90/65 21,3 11,0
Végig nyomon követhető az ÉNy-i dőlésirány. Az adatok erős rotációt mutatnak.
Üh-23 321 70-250 150/60 51,4 16,0
90 m alatt szinte csak DK felé dőlő palásság jelentkezik. Az adatok erős rotációt mutatnak.
Üh-22 2421 45-225 150-330 340/40 162,4 6,7

Törések
A maximumpontok a 0-30°, majd az 50-70°-os dőlésszögtartományban csoportosulnak. Az adatok rotációt és 
migrációt mutatnak.

és hajszál- Üh-23 1339 30-210 135-315 180/30 120,5 9,0
repedések Két, a diagram belső területein elhelyezkedő, elkülönült maximummező rajzolódik ki: 285/15° és 30/13° 

(elsősorban felszínközeiben). A fő, déli dőlésű maximum az egész fúrásban jellemző. Az adatok rotációt és 
migrációt mutatnak.
Uh-22 929 60-240 140/50 340/50 DNy 89,2 9,6

Hajszál- A mélységfüggőség nem mutat eltérést a törésekkel való együttes tárgyaláshoz képest.
repedések Üh-23 829 185/38 295/45 30/70 70,5 8,5

A mélységfüggőség nem mutat eltérést a törésekkel való együttes tárgyaláshoz képest.
Uh-22 1492 280/28 330/40 340/50 90,2 6,0
A mélységfüggőség nem mutat eltérést a hajszálrepedésekkel való együttes tárgyaláshoz képest.
Üh-23 510 165/40 260/60 330/50 51,8 10,2
A mélységfüggőség nem mutat eltérést a hajszálrepedésekkel való együttes tárgyaláshoz képest.

balos 75-255 140-320 5-185
jobbos Üh-22 324 15-195 75-255 145-325
normál 75-255 120-300 210/50 170/65
inverz 60-240 135-315 150/50 220/55

¿4O
i—3
T3NO

Az adatszám nagyjából egyenletes minden mélységszakaszban, de 0 méter fölött a karcok darabszáma átlagban 
másfélszerese a 0 m alattinak. Ez a növekedés különösen az inverz karcokra feltűnő, ahol a növekedés ötszörös. 
Az adatok migrációt mutatnak. Az egyes elmozdulástípusok mélységbeli eloszlását és a paleoerőtér elemzését 1. a 
szövegben.

sES balos ENy-DK È-D
jobbos Üh-23 102 ÉNy-DK KÉK-NyDNy
normál ÉK-DNy
inverz KDK-NyÉNy

Az adatok migrációt mutatnak. 95 m fölött a karcok száma a 95 m alátti szám ötszörösére emelkedik. Az egyes 
elmozdulástípusok mélységbeli eloszlását és a paleoerőtér elemzését lásd a szövegben.



1. táblázat folytatása

Jelenség Fúrás Adat
szám

Főcsapás 1
n

Főcsapás2
n

Mellék
csapás

n
Fődőlés 1

n
Fődőlés2

n

Mellék
dőlés

n

Max.
pólus
szám

Max.
%

Üh-22 1331 ÉNy-DK ÉK-DNy É-ÉK/60-
70 76,9 5,8

Karbonáterek

A maximumvándorlás nagyban hasonlít a törésekéhez. 6251 vizuális leírásból származó adat, 150 méterig kevesebb 
és egyenletes eloszlásban, 150 m alatt szintén egyenletes eloszlásban de nagyobb számban jelentkeznek.
Üh-23 446 ÉNy-DK ÉK-DNy 200-

160/30-40
245/65 50/68 27,1 6,1

Az adatok a fúrás középső és alsó szakaszában tömörülnek, a legtöbb tszf. 120-100 m alatt van. 1770 vizuális 
leírásból származó adat, 85-90 m között a számuk megugrik.
Uh-22 65 100-280 20/75 8,8 13,5

Vastag Egyértelmű mélységfüggőség nem mutatkozik.
karbonáterek Üh-23 22 180/65 225/55 Ny/70 4,1 18,6

A mélységfüggőség megállapításához kevés az adat.

Fennőtt kaiéit Uh-22 28 115-295 195/60 4,1 14,6
A mélységfüggőség megállapításához kevés az adat.
Uh-22 75 ENy-DK 1 EK-DNy 40/80 160/75 7,5 10,0

Klorit

Egyértelmű mélységfüggőség nem mutatkozik. 3200 vizuális leírásból származó adat, 135-85 m között gyakoriak 
80-(-5) m között számuk lecsökken, (-175) m-ig ismét nő, majd talpig kevésbé gyakoriak.
Üh-23 45 ÉNy-DK 210/65 7,4 16,4
A mélységfüggőség megállapításához kevés az adat. -750 vizuális leírásból származó adat, eloszlása egyenletes, 
85-90 m között dúsulás tapasztalható.

Üh-22 56 É-ÉÉK
160-10

7,9 14,1

Sárga Fe- 
oxihidroxid

Egyértelmű mélységfüggőség nem mutatkozik. -  1000 vizuális leírásból származó adat, a mélység felé a számuk 
csökken.
Üh-23 21 ENy-DK 255/65 45/70-80 3,4 16,2
A mélységfüggőség megállapításához kevés az adat. -  1000 vizuális leírásból származó adat, 85 méter alatt alig 
néhány darab van belőlük.
Uh-22 131 KDK-NyENy ENy-DK 15/75 55/75 15,4 11,8

Vörös 
Fe-oxid /

Egyértelmű mélységfüggőség nem mutatkozik. -  1500 vizuális leírásból származó adat, viszonylag egyenletes 
eloszlás, de a mélység felé növekszik a gyakoriságuk.

oxihidroxid Üh-23 17 KDK-NyÉNy ÉNy-DK 15/75 205/30 4,1 24,1
A mélységfüggőség megállapításához kevés az adat. -200 vizuális leírásból származó adat, a mennyisége inkább 
a talpnál növekszik.

A Max. pólusszám oszlopban a diagramok maximumjaira eső póluspontok számát, a Max. % oszlopban ennek a számnak a diagramon ábrázolt összes 
pólusponthoz viszonyított arányát adtuk meg százalékban. Az adatok mélységfüggését a maximumvándorlási diagramok és a vizuális tektonikái leírás 
alapján közöljük. A mélységtrendeket szöveggel jellemezzük az eloszlások számszerű adatai alatt, az ebben szereplő adatszám a vizuális tektonikai 
leírásból származik.

dőeknek tartották annak ellenére, hogy a viszonylag nagy 
erdősmecskei bányában kitartóan síkszerű, bár szétsep- 
rűződő teléreket figyeltünk meg.

A kvarctelérek csoportja genetikai értelemben minden 
bizonnyal több részcsoportot rejt: maradékolvadékból ki
vált kvarc, metamorf kvarcit és hidrotermás kvarc repedés
kitöltés. Ezeket azonban a szkennelt képeken nem lehetett 
elkülöníteni, ezért összevontan tárgyaljuk.

A vörös földpátos síkok kategóriájába azokat a síkszerű 
elemeket soroltuk, amelyeket a környezetükben található 
hússzínű földpátoktól eltérő vörös színű, általában foltos 
földpátok jelölnek ki. A vörös földpátok színe valószínűleg 
vasásványok jelenlétére vezethető vissza, amelyek genetiká
ja még nem tisztázott. A vörös földpátos síkok keletkezésé
nek kérdése még további vizsgálatokat igényel. A síkszerű 
elemek mentén nem mindig fedezhető fel szabad szemmel 
hajszálrepedés, vékonycsiszolatban azonban mikrorepedés

ismerhető fel. A síkok homogén eloszlása azonos keletkezé
si időt és genetikát sugall, ezzel szemben a jelenség időben 
többfázisúnak mutatkozott (Maros, Palotás 2000), és a 
genetikai változatosság sem zárható ki.

A palásság, sávosság mindkét fúrás hosszában váltako
zó mértékű és dőlésszögű. Legalább két generáció ismerhe
tő fel, amelyek településükben különböznek egymástól.

A törések és hajszálrepedések tektonikai szempontból 
fontos helyet foglaltak el a vizsgálatok során. A törések egy 
része a mag fúrása és felhozatala során elszenvedett mecha
nikai befolyások, egy másik része a mélybeli feszültség fel
oldódásának eredménye. Ezen utóbbiakat a korábbi fúrá
sok értékelése alapján vagy nem is értékeltük, vagy a statisz
tikákból kiszűrtük.

Eddigi törésértékeléseink azt mutatták, hogy vizsgálata
ink részletes méretaránya következtében az adatok igen 
nagy száma miatt a töréscsaládok határai összemosódhat



nak, elkülönítésük nehéz. A képek értékelése során azon
ban az egyes objektumokat nem lehet geometriai csopor
tokba, családokba sorolni az eloszlási trendek ismerete nél
kül. Valamilyen fontossági sorrendet megpróbáltunk tenni 
az észlelt repedések között, ezért a kisebb jelentőségűnek 
vélt tektonikus jelenségeket „hajszálrepedéseknek”, a na
gyobb, komolyabb elemeket „töréseknek” neveztük. Ez sem 
elég eredményes megkülönböztetés azonban, mivel gyak
ran észleltünk elmozdulási nyomokat az egyébként hajszál
repedésként is értékelhető síkokon, ezért a statisztikai 
elemzést a két csoporton együtt is elvégeztük.

A bontott földpátos síkok csoportjába azok a síkok ke
rültek, amelyek mentén a földpátok részben átalakultak. Ez 
legtöbbször a környezetéhez képest kifakult színben jelent
kezik. A bontás minden bizonnyal a törések mentén áramló 
víz hatására ment végbe. A jelenség általában igen csekély 
kiterjedésű, mindössze néhány milliméteres vastagságban 
érinti a földpáttartalmú kőzetet, és kora nem állapítható meg.

Ezek után a különböző szkennelt kitöltéseket ismertetjük.
A karbonát anyagú repedéskitöltések alkotják a kitölté

sek legjelentősebb hányadát mindkét fúrásban. A legjelen
tősebb, kb. 5 mm-nél vastagabb karbonátereket külön is 
megjelöltük. A vastag karbonáterek elkülönítésének alapja 
eredetileg a méret volt, de több esetben még időbeli egy
másutániság is megállapítható volt egyes vastag és vékony 
karbonáterek között ( M a r o s , P a l o t á s  2000). A fennőtt 
kakitok  képviselik minden bizonnyal a karbonátos kitölté
sek legfiatalabb generációját. Általában víztiszta, apró, mil
liméteres kristálykákból álló bevonatot képeznek a törések 
falán. A karbonát legtöbbször összeforrasztotta a töréseket, 
csak az apró lyukakban mutatkoztak kristályok. Ezeken a 
helyeken a törések bizonyosan nyitottak a mélyben is. Arról 
természetesen nincsenek adataink, hogy a nyitottság egy
ben átjárhatóságot is jelent-e. Az ezekből a kitöltésekből 
készült vékonycsiszolatokból azt a genetikai következtetés 
sejlik, hogy a karbonátok először kioldódtak a meglevő 
karbonáterekből, majd felszíni vizekből újra kicsapódtak 
( S z a b ó  1999).

A klorittal kitöltött repedések fontos helyet foglalnak el 
a kitöltések között. Mivel a klorit leggyakrabban vékony 
filmet alkot a repedések falán, csak a vastagabb kloritos 
kitöltéseket vagy kloritos zónákat tudtuk jelölni. Érdekes, 
hogy az eloszlások kevés hasonlóságot mutatnak a palás- 
sággal, annak ellenére, hogy a palásság síkjaiban koncentrá
lódó rétegszilikátok kloritosodása elképzelhető lenne. Ez
zel szemben határozott rokonság figyelhető meg a különbö
ző vasásványokkal kitöltött törések eloszlásával. Ez valószí
nűleg a kloritos kitöltések teljes vagy részleges oxidálódása 
miatt lehetséges. Kapcsolatukat támasztja alá a mélység
eloszlásuk hasonlósága is.

Kétféle Fe-oxid/oxihidroxidos kitöltést figyeltünk meg a 
fúrómagokban, amelyek szin alapján jól elkülöníthetők egy
mástól egy rozsdaszínű (sárga Fe-oxihidroxid) és egy sötét 
barnásvörös (vörös Fe-oxid/oxihidroxid) kitöltéscsoportra. 
Mindkettőre jellemző, hogy a legtöbb esetben filmszerűen 
vonják be a repedések falát, így a szkennelt képeken csak 
ritkán látszanak. A sárga Fe-oxihidroxidok eloszlása erősen

hasonlít a karbonáterekére, ezért a kétféle kitöltés keletke
zése ásványtaniig és időben is valószínűleg közel jár egy
máshoz. A vörös Fe-oxid/oxihidroxidos kitöltések csapás
eloszlása jól követi a törések, karbonáterek és sárga 
Fe-oxihidroxidok eloszlását, ami arra utalhat, hogy egy 
kitöltéscsoport hordozó törési síkjai későbbi felújuláson és 
a vasásványok későbbi átalakuláson mentek keresztül. A 
vörös földpátos síkok szintén nagyon hasonló képet mutat
nak, ami arra utal, hogy a kétféle jelenség között kapcsolat 
lehet, és a földpátokat mikrorepedéseken vagy szemcseha
tárokon migráló vasásványok is elszínezhetik síkszerű zó
nákhoz kötődően.

4. Vetőkarcokat hordozó síkok

Az elmozdulásokat jelző vetőkarcok szkennelésére új és 
hatékony módszert vezettünk be, amely értékelhetővé teszi 
a magszkenner számára egyébként láthatatlan karcokat. A 
tektonikai leírás során a mag felületén azonosítóval láttuk 
el a vetőkarcokat. A beszkennelt azonosítók alapján a kar
cok pontos térbeli adatai visszakereshetők voltak. A vető
karcok az elmozdulás relatív iránya szerint normál, inverz, 
balos és jobbos értelműek lehetnek. Megkülönböztettünk 
átmeneti (pl. balos-inverz, jobbos-normál) csoportokat is, 
ezek azonban viszonylag kis számban fordultak elő, így 
statisztikusan nem voltak jellemezhetők. A továbbiakban 
csak a fő típusokkal foglakozunk. A vetőkarcokat háromfé
leképpen használtuk fel az elemzésben: 1. egyes mélység
intervallumokban tömörülő azonos értelmű vetőkarcok 
alapján elmozdulási pásztákat jelöltünk ki; 2. a vizuális tek
tonikai és földtani leírás alapján, valamint geofizikai mód
szerek segítségével rögzített töréses öveket minősítettük a 
bennük, közelükben előforduló vetőkarcok alapján; 3. el
oszlásuk vizsgálatával megpróbáltunk ősi erőtereket elkülö
níteni. Tárgyalásukat ez utóbbival kezdjük.

A két fúrás igen eltérő volt a vetőkarcok számát illető
en. Az Üh-22 fúrás karcokban igen gazdagnak (324 db) 
bizonyult az Üh-23-hoz (102 db) viszonyítva, utóbbiban 
ráadásul 18 db bizonytalan értelmű volt. Ezért az erőtér
elemzésben elsősorban az Üh-22 fúrásra támaszkodtunk. 
Ebben egyébként több, időbeli sorrendiségre utaló egyértel
mű megfigyelést is tehettünk ( M a r o s , P a l o t á s  2000).

A két fúrás adatainak statisztikai jellegzetességei az el
térő adatszám ellenére hasonlónak látszanak. Elemeztük a 
statisztikákat mind a tiszta deformáció, mind az egyszerű 
nyírás alapeseteire ( C s o n t o s  1998), és két viszonylag meg
bízható rendszert sikerült elkülönítenünk (2. ábra). Az 
egyik egy Mohr-féle rendszer, jobbos komponense 15-195°, 
balos komponense 75-255°, és megtalálható a torlódást 
jelző 135-315° inverz irány is. Ennek a rendszernek a fő 
feszültségtengelye (o ü  ÉK-DNy-i. A másik egy egyszerű 
nyírásos, balos rendszer, amelynek két balos komponense 
(P és R törés) 5-185°, illetve 140-320°, dilatációs iránya 
120-300°, míg kompressziós inverz karcai a 45-225° csa
pásba tömörülnek. Ennek a rendszernek fő feszültségi irá
nya (gü  ÉNy-DK-i.
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Az összes előforduló csapásirány megoszlásából látható 
(1. táblázat), hogy az eltolódási síkok mindkét rendszerben 
hasonló irányúak. Ez igen valószínűvé teszi a felújulást a 
földtörténeti múltban -  jobbos rendszerek, balosként felú
julva, ugyanazokat a fő irányokat részesítik előnyben. Le
hetséges, hogy az elmozdulási síkok csapásirányai is már át
öröklöttek voltak, például a palássági irányokból.

A vetőkarcok mélységbeli eloszlása jelöli ki a különbö
ző tektonikai értelmű elmozdulási pásztákat. Terjedelmi 
okok miatt az Üh-22 fúrásra adjuk meg a pásztákat grafi
kusan (3. ábra), az Üh-23 fúrás esetében csak a térbeli 
helyzetükre vonatkozó adatokat közöljük (2. táblázat). A 3. 
ábra esetében megjegyezzük, hogy a pásztákat nem ebben a 
méretarányban különítettük el. A pásztákhoz tartozó kar
cok adatait sztereogramokon ábrázoltuk, és a pásztákhoz, 
ahol lehetett, dőlésadatot rendeltünk (2. táblázat). A 3. 
ábrán egy több adattípusra is jellemző jelenség látható. Az 
egy pásztába tartozó síkok dőlésszögük szerint nagyon, 
mélységben kevéssé szórnak (migráció).

5. A jelenségek korrelációja a fúrások és egymás között

Az alábbiakban a főbb jelenségeket hasonlítjuk össze a 
két fúrásban az 1. táblázat és a 4. ábra alapján. Az eloszlá
soktól függően vagy fő csapásirányt és fő dőlésirányt is, 
vagy csak az egyiket lehetett meghatározni. Némely jelen
ség objektumai olyan mértékű szórással rendelkeznek, 
hogy három csapásirányt vagy dőlést is ki lehetett jelölni. 
Ezekben az esetekben a maximumokat az adatszámtól füg
gően sorrendbe állítottuk. A táblázat utolsó két oszlopa az 
eloszlási maximumok megállapításának biztonságát jelzik. 
Az elsőben a maximum(ok)ra eső póluspontok számát, a 
másodikban ennek a számnak a diagramon ábrázolt összes 
pólusponthoz viszonyított arányát adtuk meg százalékban.

Az adatok mélységfüggőségét a maximumvándorlási di
agramok és a vizuális tektonikai leírás alapján vizsgáltuk. 
Az ezekből leszűrt tapasztalatok rövid megfogalmazását 
szintén az 1. táblázatban adjuk meg, az egyes jelenségeket 
fúrásonként ismertető blokkok alsó sorában. Ahol a vizu
ális tektonikai leírást is használtuk, a következtetések alap
jául szolgáló adatszám eltérő lehet a szkenneres adat- 
mennyiségtől. Ezt a számot is ezekben a táblázati sorokban 
tüntettük fel.

A kőzethatárok a két fúrásban nem korrelálnak.
A mikrogránittelérek időben legalább két fázisban kép

ződtek. Csapásuk hasonló mindkét fúrásban: ÉK-DNy-i. A 
különbség a dőlésirányban van, mivel az Üh-23 fúrásban 
inkább ÉNy felé dőlnek, míg az Üh-22-ben mindkét dőlés
irány képviselve van. A tengerszint feletti 100 méteres szint 
alatt a számuk megnő.

A kvarctelérek nem korrelálnak a fúrásokban, lehet 
hogy a kis adatszám miatt. Időben több fázisuk különböz
tethető meg, ami nyilván annak köszönhető, hogy a kvarc 
többféle eredetű lehet: kiválhat a pluton végleges konszoli
dálódása előtt a mikrogránithoz hasonló összetételű ma
radványolvadékból, valamint mobilizálódhat nyomás, di-

namometamorfózis hatására, majd kvarcittelérek, -lencsék 
formájában válhat ki és végül kiválhat hidrotermálisán is. A 
szkennelés méretarányában azonban ez a csoport nem 
bontható tovább ezek szerint a szempontok szerint.

A vörös földpátos síkok időben több fázisra tagolódnak, 
ami annak is köszönhető, hogy genetikájukra vonatkozóan 
két változat is valószínű, tehát a csoport adatbázis-kezelési 
értelemben nem homogén. Egyrészt törések, repedések 
mentén sikba rendeződő, vasásványokkal szennyezett föld- 
pátokról, másrészt utólagosan vassal szennyezett vörös 
színű káliföldpátokról van szó. Megoszlásuk igen homogén 
és igen hasonló a két fúrásban (ÉNy-DK-i csapás, elsősor
ban ÉK-i dőlés), ezért valószínű, hogy képződésüket ugyan
azon tektonikai folyamatok kontrollálták.

A bontott földpátos síkok a fúrások között nem korrelál
ható jelenség. A tszf. -125 méteres szint alatt igen ritkák, 
ezt azonban okozhatja a maganyag kőzettani változása is, 
ti. hogy ez alatt a szint alatt kevés a földpát.

A palásság csapásiránya mindkét fúrásban ugyanaz a 
jellegzetes KÉK-NyDNy-i, tehát az objektumok homogé
nek és jól korrelálhatok. A csapás kétféle, markánsan meg
jelenő dőlésirányt takar. Ezen kívül jelen van még egy alá
rendelt ÉK-i dőlésirány is. Időben több csoportra oszlik 
(M aros, Palotás 2000), ezek geometriai elkülönítéséhez 
azonban kevés megfigyelés állt rendelkezésünkre. Az elosz
lás érdekes törést mutat az Üh-23 fúrásban, amelyet rész
ben ez alapján két részre bontunk. Mindkét fúrásra jellem
ző továbbá az erős rotáció (M aros, Palotás 1998) a maxi
mumvándorlási görbéken.

A törések képében a két fúrás alapvetően különbözik 
egymástól. Az Üh-22 fúrásban a hajszálrepedések és a tö
rések egymástól különböző síkcsaládokat is tartalmaznak, 
valószínűleg átfedéssel. A fő dőlésirány ÉÉNy-i, DDK-i pár
jának meglétével, de alárendelten DNy-i is. Az Üh-23 fúrás 
hajszálrepedései és törései kevéssé különülnek el egymás
tól, dőlésrendszere inkább egypólusúnak nevezhető, déli 
dominanciával. Több esetben időrendi egymásutánt állapí
tottunk meg az egyes törések között (M aros, Palotás 
2000).

Az elmozdulások adatszámában a két fúrás igen eltérő, 
de az adott lehetőségeken belül korrelálható. Csapásbeli 
átfedések alapján többszöri felújulás valószínű. Mindkét fú
rás adatai mutatják a migráció (M aros, Palotás 1998) 
jelenségét. Mélységbeli eloszlásuk abban az értelemben ha
sonló a palásságéhoz, hogy az Üh-23 fúrásban 80 m ten
gerszint feletti magasság alatt drasztikus adatszámcsökke- 
nés és eloszláskép-változás van. Ha valamennyi azonos ér
telmű karcot összesítjük, akkor az egyes fúrásokban tapasz
talható trendek felerősítik egymást a korreláció miatt (5. 
ábra). Ez érdekes következtetéseket enged meg a különbö
ző értelmű elmozdulások térbeli helyzetéről. Megbízható 
következtetéseket itt is inkább az Üh-22 fúrásból vonha
tunk le. Azok a jobbára ÉÉNy-ra dőlő síkok, amelyeken el
mozdulások játszódtak le, összességükben jó korrelációt 
mutatnak a palássági síkok egyik csoportjával és a mikro- 
gránittelérekkel. Érdekes, hogy a palássági irányok közül in
kább az alárendelttel (ÉÉNy) mutatnak rokonságot. Termé-



Az Üh-22 fúrásban megállapított töréses övék és beáramlási helyek
3. táblázat

Azono
sító

Mélység
[m]

Magasság 
[m tszf. ] Dőlés- Karc-

Megnevezés
Elmozdulá
sok karc- 

szám
arányaitető talp tető talp irány [°] szög [°] szög [°] jelleg

1 90,0 91,3 191,2 189,9 - - - - töredezett zóna -
2 94,2 99,5 187,0 181,7 - - - - töredezett zóna -
3 115,8 118,7 165,4 162,5 - - - - töredezett zóna -
4 132,6 133,5 148,6 147,7 40-50? 80 80 n elmozdulási zóna 2/1/0
5 138,1 140,0 143,1 141,2 115-120? 70 80 n elmozdulási szakasz 4/3/1
6 156,6 168,8 124,6 112,4 30, 225? 80, 60 45-50 j-jn töredezett zóna+elmozdulási zóna 20/11/9
7 170,8 173,6 110,4 107,6 340-355? 62 15 j elmozdulási szakasz 3/2/2
8 178,4 187,0 102,8 94,2 350, 285? 75 15 ■ j töredezett zóna+elmozdulási zóna 9/5/4

9 203,5 212,0 77,7 69,2 160-190?,
10-20 48 80 i, n elmozdulási zóna 18/8/7

10 215,0 215,6 66,2 65,6 35, 205? 80 - - tektonikus zóna -
11 220,5 223,5 60,7 57,7 350, 10? 65 20 b elmozdulási zóna 14/8/7
12 226,1 234,5 55,1 46,7 DK?, ÉNy? 50 70 i töredezett zóna+elmozdulási zóna 16/8/5

13
238,8 245,4 42,4 35,8 12 70 - - töredezett zóna -
238,8 245,4 42,4 35,8 18 44 - - töredezett zóna -

14 256,7 264,7 24,5 16,5 240? 78 20 j elmozdulási zóna+töredezett zóna 18/8/8
15 276,0 278,5 5,2 2,7 140? 65 55 i töredezett zóna+elmozdulási szakasz 1/1/1
16 281,5 282,5 -0,3 -1,3 355, 175? 70 70 n elmozdulási szakasz 3/2/2
17 290,5 301,3 -9,3 -20,1 ? 70 35 j nagy töredezett zóna -
18 305,7 308,3 -24,5 -27,1 - - - - töredezett zóna -
19 364,0 365,0 -82,8 -83,8 ? 58 36 b vízbeáramlási szakasz 1/1/1
20 369,0 370,0 -87,8 -88,8 - - vízbeáramlási szakasz -

21 • 374,4 374,7 -93,2 -93,5 - - - - vízbeáramlási szakasz, törede
zett zóna+elmozdulási szakasz 3/2/?

381,4 386,9 -100,2 -105,7 150-200? 78? 52? bn tektonikus zóna+elmozdulási zóna -
22 493,5 496,2 -212,3 -215,0 345, 165 70 n tektonikus zóna+elmozdulási zóna 15/9/8

? = az adatok bizonytalansága, - az adatok hiánya; b = balos, j = jobbos, n = normál, i = inverz, bi = balos inverz, bn = balos normál, jn = jobbos normál, 
ji “ jobbos inverz. E lm o zd u lá s o k  k a r c s z á m a r á n y a i : első szám - a szakaszban vagy zónában mért vetőkarcok összes száma, második szám - a megállapított 
dőlésiránnyal párhuzamos vagy közel párhuzamos karcok száma, harmadik szám - az ezek közül a megállapított elmozdulási jelleggel is egyező karcok 
száma.

4. táblázat
k i  Üh-23 fúrásban megállapított töréses övék és beáramlási helyek

Azono
sító

Mélység
[m]

Magasság 
[m tszf.] Dőlés- Karc-

Megnevezés

Elmozdulá
sok karc- 

szám
arányaitető talp tető talp irány [°] szög [°] szög [°] jelleg

23 96,8 97,7 180,4 179,5 90?, 265? 80 30 ji elmozdulási zóna -
24 109,3 112,9 167,9 164,3 282 61 50 ji töredezett zóna+elmozdulási zóna -
25 117,0 118,5 160,2 158,7 - - - - töredezett zóna -

26
123,0 125,0 154,2 152,2 145-155? 70 65 ji töredezett zóna+elmozdulási zóna -
123,0 125,0 154,2 152,2 145-155? 70 8 j töredezett zóna+elmozdulási zóna -

27 131,2 138,5 146,0 138,7 250, 120? 80 15 b elmozdulási zóna+tektonikus zóna 4/3/3
28 146,3 150,9 130,9 126,3 30? 70 10 j elmozdulási zóna 4/3/3
29 158,0 159,4 119,2 117,8 7 75 38 bi elmozdulási zóna 3/3/1

30
164,1 165,6 112,7 111,6 - - - - vízbeáramlási szakasz -
169,3 170,3 107,9 106,9 235-257? 70 20 j töredezett zóna+elmozdulási zóna 4/2/2

31 184,0 185,0 93,2 92,2 250-270? 80 23 b elmozdulási szakasz -
32 222,5 223,2 54,7 54,0 vízbeáramlási szakasz -

Jelmagyarázat a 3. táblázat alatt

szetesen, ha a különböző értelmű karcok eloszlását nézzük, 
bonyolultabb a kép. Kiderül, hogy az előzőekben említett 
korrelációt legjobban az inverz és a balos, kisebb mérték
ben pedig a normál karcok vetősíkjai hordozzák. Ez utóbbi

ak és az inverz karcok síkjai rokoníthatók a vörös földpátos 
síkok eloszlásával. A jobbos karcos síkok eléggé szórnak, és 
pásztákba tömörülnek. A dőlésirányt tekintve érdekes kor
reláció mutatkozik az inverz és a normál karcos síkok kö



zött. Megfigyelhető, hogy az eloszlások diffúz foltokat al
kotnak, ami migráció és rotáció eredménye lehet ( M a r o s , 

P a l o t á s  1998), amik magyarázatára később térünk vissza.
A karbonáterek a legnagyobb gyakoriságban és volu

menben előforduló kitöltések. Átlagban a gránitos kőzettö
meg 0,7%-át képviselik. Természetesen eloszlásuk nagyban 
kötődik a törések eloszlásához, és mivel abban markáns kü
lönbségek vannak a két fúrás között, ezek jelentkeznek a 
karbonáterek eloszlásában is. Érdekes módon inkább a dő
lésirány korrelál a törésekkel, a karbonáterek meredekeb- 
bek a töréseknél. Hasonlóság, hogy mindkét fúrásban meg
jelenik egy DK-ÉNy-i, és halványabban egy ÉK-DNy-i csa
pásirány. Ezzel szemben az Üh-22 fúrásban döntően ÉÉK 
felé dőlnek a karbonáterek, és meredek, túlnyomórészt 
60-70°-os szög alatt, míg az Üh-23 fúrásban egyrészt 
30-40o-os szög alatt dőlnek kb. D-i irányban, másrészt szintén 
meredek, ÉNy-DK-i tengely mentén csoportosulnak. A vastag 
karbonáterek vetületi képe nem korrelál a két fúrásban, de 
mutat hasonlóságokat. A főbb maximumok meredek dőlé- 
sűek, ezért ezeket az ereket eltolódásokhoz, illetve nyírásos 
tektonikához kapcsoljuk, amely jelentősebb deformációt oko
zott. A karbonátkitöltések minden bizonnyal legfiatalabb ge
nerációját a fennőtt kakitok képviselik. A kevés adat ellenére 
az eloszlás viszonylag homogén, és hasonlít az összes karbo
nátér eloszlására. Valószínűleg a karbonátok először kiol
dódtak a meglevő karbonáterekből, majd újra kicsapódtak.

A klorit a mindkét fúrásra jellemző DK-ÉNy-i és szeré
nyebb ÉK-DNy-i csapást követő, jellemzően meredek 
(60-85°) síkok mentén tömörül, az Üh-23 fúrásban egyér
telműbb, DNy-i dőlést mutatva. Érdekes, hogy az eloszlá
sok kevéssé hasonlóak a palásságéhoz, ezzel szemben hatá
rozott rokonság figyelhető meg a különböző vasásványok
kal kitöltött törések eloszlásával. Elképzelhető genetikai 
kapcsolat a vörös Fe-oxid/oxihidroxidokkal, amelyek való
színűleg a kloritos kitöltések oxidatív körülmények közé 
kerülésével keletkeztek. Mélységben korreláció van a 
karbonátokkal és a különböző Fe-oxid/oxihidroxidokkal.

A sárga Fe-oxihidroxid eloszlásában a két fúrás nem kor
relál egymással, a kevés adat miatt az egyéb objektumokhoz 
hasonlítás sem lehet egyértelmű.

A vörös Fe-oxid/oxihidroxid eloszlásában a két fúrás kö
zött is mutatkoznak hasonlóságok, de lényegesebb az egyéb 
jelenségekhez csatlakozó korreláció. Az Üh-22 fúrásban az 
eloszlás jól követi a törések, valamint a karbonát- és klorit- 
erek eloszlását. Sőt, ahogy előzetesen vártuk is, a vörös 
földpátos síkok is nagyon hasonló képet mutatnak, ami 
megerősíti a genetikai kapcsolatot közöttük. Az Üh-23 fú
rásban a vörös Fe-oxid/oxihidroxid a klorittal és a vörös 
földpátokkal mutat rokonságot. Mélységben korreláció van 
a karbonátokkal és a klorittal. 6

6. Az Üh-23 fúrás két részre bontása

A fúrásokban nem direkt tektonikai megfigyelések, ha
nem levezetett tulajdonságok és az objektumok korreláció
ja szerint egy olyan tektonikai eredmény volt levezethető,

amely az adattömeg összességéből következett. Ez pedig 
az, hogy az Üh-23 fúrást tektonikus eredetű határral, egy 
töréses övvel két fő részre (blokkra) lehet osztani a 78-93 
méteres tengerszint feletti magasság között, ahol szinte az 
összes objektum mutat valamiféle változást ( M a r o s , Pa l o t á s  

1999, M a r o s  et al. 1999).
A határ megvonásánál természetesen figyelembe kell 

venni, hogy az adattömeg más és más sűrűségű az egyes 
objektumokra, némelyik objektum (mint például a fakult 
földpátos síkok) még a kőzetkörnyezettől is függ. A hatás a 
következő objektumokban mutatkozik. A tszf. 80 és 90 mé
ter között van a legnagyobb karbonát, klorit és vörös 
vasoxid/oxihidroxid csúcs. Az mikrogránitokban tszf. 97 
méter körül adatszámváltozás van, a mélység felé megnö
vekszik a telérek sűrűsége. A vörös földpátos síkok is mu
tatnak változást tszf. 78-85 méter között. A palásság dőlés
irányban és darabszámban is drasztikusan változásik tszf. 
90 méternél, a zóna fölött mindkettő előfordul, de az 
ÉNy-i dőlés túlsúlyra jut. A törésekben némi adatszám- 
csökkenés jelentkezik tszf. 75-80 métertől. A karbonát
kitöltéseknél átmeneti adatszámcsökkenés észlelhető tszf. 
80 méter alatt, de ezt a diagramot nem tartjuk döntőnek, 
mert a változás kis mértékű. A kulisszás kalciterek viszont 
markáns változást mutatnak kb. tszf. 93 méter alatt. Ezzel 
szoros összefüggésben tszf. 90 méternél egy balos vízszin
tes elmozdulásnál határozott váltás van a vetőkarcokban is, 
ezt a zónát a nagy törések közé is bevettük (3., 4. táblázat) 
(tszf. 92,2-93,2 méternél kb. 250-270°-os dőlésiránnyal, 
80° dőlésszöggel), a tektonikai leírásban is számos helyen 
tektonikus hatást tükröző megnevezést alkalmaztunk. Min
dezek alapján az Üh-23 fúrást 78 és 93 m között egy töré
ses övvel választjuk el. Az öv valószínűleg két részre tagoló
dik, tszf. kb. 78-85 m-es alsó és tszf. kb. 92-93 m-es felső 
szakaszra. Az alsó szakaszt tartjuk kevésbé döntőnek a tek
tonikus határ kialakulásában, itt az értelmezés biztonságát 
csökkenti a vastag mikrogránittelér jelenléte, amely rideg
sége miatt okozhat töredezettségi és kitöltésgyakorisági csú
csokat. Ez a szakasz talán a tszf. 92-93 méter közötti fő tö
réses öv kísérő töréses szakasza.

Természetesen felvetődik a kérdés, hogy az Üh-22 fú
rás e zóna fölött vagy alatt helyezkedik el az eloszlásai alap
ján, támogatja-e a feltételezett csapásirányt. Nos, a palás
ság alapján erre nem lehet válaszolni, a törések és a karbo
náterek eloszlása pedig olyannyira más az Üh-22 fúrásban, 
hogy egyik csoporthoz sem hasonlít. A vetőkarcok száma 
és eloszlása az öv fölött viszont hasonlóságokat mutat az 
Üh-22 fúrásban tapasztaltakkal. Feltételezzük tehát, hogy 
az Üh-22 fúrás -  valószínűleg egyéb tektonikai elemek 
közbeiktatásával, de — az öv fölött helyezkedik el. Ebből 
következően a 270°-os és 330°-os dőlésirányok kizárhatók, 
marad tehát az előzőekben valószínűnek tekintett másik 
szélső érték, így a feltételezett zóna dőlésiránya 250°, dőlés
szöge 70-80°. A töréses öv kora és amplitúdója a rendelke
zésre álló adatokból nem határozható meg.



7. Tektonikai mintázat

A továbbiakban megkísérelünk néhány, az adatok elosz
lásában korábban felismert jelenséget (migráció, rotáció) 
közös keletkezési mechanizmusra visszavezetni, amely 
egyúttal az egész granitoid test belső inhomogenitásmintá- 
zatát is jellemezheti.

Feszültség hatására a deformáció az erőtérre jellemző 
módon terjed a kőzetben. A deformáció terjedése függ a 
kőzet minőségétől is. Feltételezzük, hogy a migráció és a 
rotáció tulajdonképpen a deformáció inhomogén terjedése 
következtében kialakult mintázat a granitoid testben. Nyil
vánvaló, hogy a deformáció nem lehet mindenütt homogén 
ugyanabban a kőzettérben, még ha a feszültségtér regionáli
san homogén is. Egyrészt azt tételezhetjük fel, hogy a defor
máció terjedése a granitoid testben döntött legyező alakú 
téridomok sokaságán keresztül ment végbe (6. ábra). Ezek 
a tulajdonképpen csonkakúp-palástdarabok, amelyek mély
ségben és egymás mellett is eltoltan, egymásra rakódva, 
egymásból kiindulva keletkeztek. Átmérőjük vagy húr
hosszúságuk méteres nagyságrendű lehet, dőlésüket az erő
tér geometriája szabja meg. Egy-egy legyező kialakulása a 
szűkebb végétől a tágabb felé tart, amelyből újabb legyezők 
alakulnak ki, hasonlóan a hajszálrepedések terjedéséhez a 
toliszerkezetben ( C s o n t o s  1998, R a m s a y , H u b e r  1987). 
Ezek az egymás alatti eltolt legyezők okozhatják mélység
ben a migrációt, oldalirányban pedig a rotációt. Másik meg
oldás lehet, hogy az ezeket a síkokat létrehozó erőtér a 
mélységgel változó csapású lehetett, aminek következtében 
a deformálódó kőzettest elcsavarodott, képlékeny rotációt 
szenvedett, majd a későbbi rideg tektonikai jelenségek az 
ily módon preformált síkok mentén léptek fel.

8. A nagyobb törések elemzése

A fúrások tektonikai célú elemzése során vizsgáltuk a 
nagyobb töréses övék térbeli elhelyezkedését is, amely 
azonban csak részben adható meg a szkennelt képek elem
zéséből. A megoldáshoz nagyban hozzájárul a földtani és 
tektonikai vizuális leírás, valamint a különböző geofizikai 
módszerek. Ezek eredményeit kíséreljük meg összefoglalni. 
A megállapított töréses övék adatait az Üh-22 és Üh-23 fúrá
sokra közöljük, a területen összeköthető nagyobb töréses övék 
modelljét (Z ábra) viszont az Üh-2, -5 fúrások figyelembe
vételével is szerkesztettük. A földtani adatok geofizikai ada
tokkal való összevetését D u d k o , B á l l á  (1999) végezte el.

A fent említett módszerek alapján elkészítettük a töré
ses övék és beáramlási helyek táblázatait (3., 4. táblázat). 
Ebbe egyrészt a D udko, Bállá (1999) által kijelölt törede
zett zónák közül az 1 méternél vastagabbakat vettük be, 
másrészt a tektonikai szempontból fontos és pregnánsan 
csak a tektonikai-földtani adathalmazban megjelenő tekto
nikus és elmozdulási zónák valamint a vízbeáramlási he
lyek kerültek bele.

A megnevezés rovatban kiterjedésük és főbb jellemzőik 
szerint minősítettük a töréses öveket. Vannak mélységinter

vallumok, amelyeket csak a vízbeáramlás szempontjából ki
tüntetett voltuk miatt szerepeltetünk. A beáramlás a töré
sek, repedések mentén történik, és a vízáramlás döntő a 
fúrások értékelése szempontjából, ezért ezeket a helyeket is 
a fontos töréses övék közé soroltuk.

Megkülönböztettünk főképp vastagságuk alapján nagy 
töredezett zónákat és töredezett zónákat. Ezeket a legtöbb 
módszer vagy minden módszer regisztrálta. Pontos elhe
lyezkedésüket D u d k o , B á l l á  (1999) és M a r o s , P a l o t á s  

(1999) nyomán adjuk meg. Amennyiben a tektonikai leírás
ban és a szkennelt képekben vetőkarcadatunk volt, kiegészí
tettük ezekkel a zóna adatait. Dőlésirányuk becslése szinte 
kivétel nélkül a lyuktelevízió segítségével történt ( M a r o s , 

P a l o t á s  1999).
A tektonikus zónák kimutatásában a földtani és tekto

nikai leírások voltak a döntőek. Uralkodóan karbonát és 
kloritos-agyagos kötőanyagú, szigmoidális vagy zúzott brecs- 
csát tartalmazó zónák, amelyeket a földtani és tektonikai 
leírás a töredezett zónákon kívüli helyzetben „zúzott”, 
„breccsásodott”, „tektonikus zóna”, „vetőzóna” megnevezé
sekkel illet. Természetesen itt is lehetett egyes töréseket, 
sűrűbben összetört szakaszokat találni a lyuktelevíziós ké
pen, de a térbeli orientálást ez legtöbbször nem segítette. 
Ezért ezeknek a zónáknak legtöbbször bizonytalan a dőlés
adata vagy nincs is ilyen.

Az elmozdulási zónák és szakaszok meghatározása két
féle módon történt. Ha egy bizonyos fúrási mélységközben 
töredezett szakaszt találtunk, amely azonban méreténél 
fogva nem érte el a töredezett zóna minősítést, és/vagy ben
ne, vagy a közvetlen környékén sok vetőkarc volt, valamint 
tektonikus megviseltség nyomait is mutatta, akkor a zóná
ban leírt karcok alapján elmozdulási zónának vagy szakasz
nak minősítettük. Helyét és dőlésirányát legtöbbször a 
lyuktelevízióról olvastuk le (pl. Üh-22, tszf. 110,4-107,6 
m). Előfordult, hogy a lyuktelevízió adatai sem segítettek 
az orientálásban, ilyenkor az előfordult karcok uralkodó 
jellegét jelöltük csak meg (pl. Üh-22, tszf. (-6 ,8 )- (-18,2) 
m). A másik eset az volt, amikor az elmozdulási zóna nem 
jelentkezett ugyan összetört szakaszokban vagy .töréssűrű
södésben, viszont a tektonikai leírásban azonos jellegű kar
cok sűrűsödését figyeltük meg (Üh-22, tszf. 77,7-69,2). Itt 
az orientáció kiválasztásában a szkennelt karcok eloszlását 
vettük alapul, kiegészítve a lyuktelevíziós adatokkal.

Az töredezett zónák, tektonikus zónák és elmozdulási 
zónák nevezéktani besorolásának megbízhatóságára és az 
elmozdulási zónák-szakaszok táblázatba kerülésének in
doklására utal a 3. és 4. táblázat utolsó oszlopa, amely há
rom, / jellel elválasztott számból áll. Ezek közül az első a 
szakaszban vagy zónában mért vetőkarcok összes számát, a 
második a megállapított dőlésiránnyal párhuzamos vagy 
közel párhuzamos karcok számát, a harmadik az ezek kö
zül a megállapított elmozdulási jelleggel is egyező karcok 
számát adja. A második és harmadik szám külön megadá
sát az indokolja, hogy a karcok közül néhány mindig bi
zonytalan elmozdulási jellegű. Ezekről jó esetben az dönt
hető el, hogy a vízszintes elmozdulás volt a nagyobb össze
tevő, vagy a függőleges. Ezek tehát egy-egy zónában az



adatszámban támogatják a szakasz vagy zóna meglétét, de 
az elmozdulás jellegét se nem cáfolják, se nem bizonyítják.

Összességében elmondható, hogy a 3. és 4. táblázat sok 
zónát tartalmaz. Ahogy a kérdőjelek is jelzik, a nagy töré- 
ses övék települése néhol bizonytalan, az alkalmazott geofi
zikai módszerek ellenére is. Problematikusak az elmozdu
lási zónák is, amelyek megléte nem kétséges, amplitúdójuk 
és pontos térbeli helyzetük azonban igen. Egyelőre hidro
dinamikai fontosságukat is csak sejtjük. Azokat a zónákat, 
amelyekben relatíve nagy beáramlásokat mértek, szintén 
feltüntettük a 3. és 4. táblázatban. Tehát összességében azt 
a koncepciót követtük, hogy a táblázatokban is minél több 
töréses övét tüntessünk fel. A különböző töréses övék 
hidrodinamikai tulajdonságainak tisztázása után lehet a 
végleges, hidrodinamikailag determinisztikus törésmodellt 
kialakítani.

Az Üh-2, Üh-3, Üh-4, Üh-5 fúrások adataiból koráb
ban szerkesztett, összeköthető, nagyobb töréses öveket áb
rázoló törésmodellt megpróbáltuk kiegészíteni az Üh-22 és 
Üh-23 fúrások adataival. Ennek eredményét ábrázoltuk a
7. ábrán.

Ezen három fő vetőzónát lehetett ábrázolni: 360/55°, 
295/78°, 125/55°. Az ábra a töréses övék vastagságait, a

tszf. ( - 100)-200 m-es szintekkel történő metszeteik vetü- 
letét mutatja. A töréses övék fúrásharántolási zónái a követ
kezők: A 360/55°-os sik az Üh-2 fúrást (-101,2)-(-58,7) 
tszf. méterig, az Üh-22 fúrást 36,7-41,8 tszf. méterig, az 
Üh-3 fúrást 163,8-163,9 tszf. méterig harántolja. A 
295/78°-os sík az Üh-2 fúrást ( - 100)-(-58) tszf. méterig, 
az Üh-22 fúrást 16,5-34,7 tszf. méterig harántolja. A 
125/55°-os sík az Üh-4 fúrásban 76,9-123,1 tszf. méterig, 
az Üh-5 fúrásban 66,3-112,8 tszf. méterig jelentkezik.

9. Összefoglalás és köszönetnyilvánítás

Ez a kutatás érdekes tanulságokkal szolgált. Az alkal
mazott módszerek sokrétűsége, az új módszerek részletes
sége és a képződött adattömeg olyan közeli bepillantást en
ged egy kőzet tulajdonságaiba és történetébe, amilyenre ed
dig nemigen adódott mód. Ez a részletesség és komplexitás 
folyamatosan tárul fel előttünk. Meg kellett tanulnunk, 
hogy eredményeink sokrétűsége is tükrözi ezt a megisme
rési méretarányt. Köszönetünket fejezzük ki az eddigi kuta
tási munkában részt vett kutatóknak az együtt gondolko
dásért, együtt tanulásért, ötleteikért és irányadó kritikáikért.


