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A kis és közepes radioaktivitású hulladékok Üveghutánál kijelölt telephelyének kutatása során lemélyített Üh-22 és Üh-23 fúrás 
maganyagát az ImaGeo magszkennerrel (M a r o s , Palotás 2 0 0 0 ) beszkenneltük, majd a CoreTime programmodullal rögzítettük az ob
jektumok relatív időbeli sorrendjét. A kőzetet ért eseményeket 6 tágabb időcsoportra osztottuk, amelyeket 16 részletezett magmás, meta
morf, tektonikai, hidrotermás részcsoportra bontottunk. Ezeken belül 39 egyedi eseményt különítettünk el, amelynek alapjául 430 objek
tum időkapcsolata szolgált. Eseményeinket abszolút kor és egyéb anyagvizsgálati eredményekkel kalibráltuk.

1. Bevezetés

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok Üveghutá
nál (a Tolna megyei Bátaapáti területén) kijelölt telephely 
kutatása során lemélyített Üh-22 és Üh-23 fúrás maganya
gát az ImaGeo magszkennerrel ( M a r o s , P a l o t á s  2000) 
beszkenneltük, és a képeken komplex geológiai értékelést 
hajtottunk végre. Először a CoreDump szoftverrel vektoros 
objektumokat értelmeztünk a raszteres képeken, amelyeket 
geológiai értelmüknek megfelelően adatbázisban különítet
tünk el ( M a r o s , Pa l o t á s  2000). Az objektumok valódi tér
beli helyzetükről, valamint földtani jelentésükről és geneti
kájukról hordoznak információt, a relatív időbeli sorrend 
rögzítésére azonban nem volt mód az adatbázisban. Ezért 
fejlesztettük ki a CoreTime programmodult, amely ezt a fel
adatot hajtja végre. Az alábbiakban a módszert és a vele ka
pott eredményt (eseménysorrendet) ismertetjük.

2. Módszer és értékelés

Az objektumok ( M a r o s , P a l o t á s  2000) kiértékelése 
során a CoreTime programmodul segítségével rögzítettük 
az egyes objektumok időbeli egymásutániságát, amennyi
ben a képről erre vonatkozó információt tudtunk leolvasni 
(1. ábra). Ezt általános földtani megfontolások alapján tet
tük. Néhány példa: fiatalabb egy objektum egy másiknál, ha 
ennek térbeli helyzetét akármilyen módon megváltoztatja 
(törés mentén elmozdítja) alakját képlékeny módon átala
kítja, ha textúrája felülbélyegzi a másikét, vagy ha az objek
tum határa éles és egy repedéskitöltés középvonalához kö
zelebb helyezkedik el. A korbesorolás mindig két objektum
ra vonatkozik, és „fiatalabb”, „idősebb” vagy „egyidejű” mi
nősítést jelent. A szoftver az azonos típusú objektumokat 
azonos nevű időcsoportokba sorolja. A korbesorolás lehet 
direkt, amelyet a értékelő kutató ad meg közvetlen megfi

gyelés alapján, és indirekt, amelyet a szoftver automatiku
san generál. Ez utóbbi elvét a következő példa szemléltetheti: 
ha az apám idősebb nálam, és a nagyapám idősebb az a- 
pámnál, akkor ebből indirekt módon következik, hogy a 
nagyapám idősebb nálam.

Az értékelés végén a felhasználó ellentmondásmentes 
korbesorolást készít az időcsoportok között az objektum
szinten már automatikusan ellentmondásmentes időrelá
ciókból. Ennek alapelve a következő. Amennyiben egy idő
csoportban nagyobb számban fordulnak elő olyan objektu
mok, amelyek egymás között előidejűségre és utóidejűség 
utaló minősítést is tartalmaznak, akkor az adott időcsopor
tot legalább két részre bontjuk (így keletkezik pl. a klorit 1 
és klorit 2). Ezzel az időcsoportok között is ellentmondás
mentes képet kapunk.

Az időcsoportok sorozatba állításánál természetesen a 
bennük található objektumok időkapcsolatai a döntőek. Elem
zésünkben a 29 időcsoportot és 430 objektumok közötti 
időkapcsolatot sikerült elkülöníteni ( M a r o s  et al. 1999), 
amely a rendkívül nagy számú permutációt enged meg az 
időcsoportok sorozatba állításnál. Ezért az általános szak
mai megfontolások figyelembe vétele mellett a lehetséges 
megoldások közül a legegyszerűbb megkeresését tűztük ki 
célul, még akkor is, ha ennél bonyolultabb sorrendek is véd
hetők lehetnek. Az így kapott időcsoportsorrendet, ami hi
tünk szerint többé-kevésbé homogén eseménysorrendet je
lent, kiegészítettük, illetve alátámasztottuk a tektonikai és 
földtani leírásban vázolt, valamint az anyagvizsgálatokból 
következő eseménysorrenddel.

A 2. ábrán mindkét fúrás időcsoportjainak sorrendjét 
ábrázoltuk. Látható, hogy a különböző időcsoportok sor
rendjét eltérő megbízhatósággal adhattuk csak meg, megfi
gyeléseink pontossága, illetve szerencséje szerint. Fontos
nak tartjuk azonban az 1 db objektum szintű kapcsolattal 
megadott sorrendeket is, mert az az egy megfigyelés az a- 
dott helyen a meztelen valóságot reprezentálja. A két ábra



résznek — a két fúrás időcsoport-sorrendjének — a hasonló
sága feltűnő, ami azt jelenti, hogy a korbesorolás megbízha
tónak tekinthető, de természetesen mindkét sorrend ugyan
azokat a koncepciós elemeket (általános földtani megfonto
lásokat) tartalmazza.

A 2. ábrán tehát az ellentmondásmentes sorrendhez 
elegendő mértékben bővített, önálló időcsoportok idősor
rendje látható. A különböző nyilak az idősebb időcsoport
tól a fiatalabb felé mutatnak. Mellettük a számok a szken- 
nelt képeken, objektumszinten rögzített időkapcsolatokat 
jelentik. A vesszővel elválasztott számok közül az első a di- 
rekt kapcsolatok száma, ez pl. az Üh-22 fúrás esetében azt 
jelenti, hogy van két palásság objektum (palásság 2), amely 
fiatalabb másik két palásság objektumnál (palásság 1). A 
vessző utáni szám az indirekt kapcsolatok számát jelzi, pl. 
az Üh-23 fúrás esetében van egy kőzethatár-objektum (1 a 
3 közül), amely idősebb egy mikrogránit-objektumnál (1 a 
13 közül), de ez a mikrogránit-objektum idősebb egy palásság 
1 vagy palásság 2 objektumnál (a mikrogránit és a palássá- 
gok közötti időkapcsolatok száma véletlenszerűen 13-13). 
Tehát van egy palásság objektum, amely indirekt módon 
biztos fiatalabb az adott kőzethatár objektumnál. Szögle
tes, piros nyilakkal kötöttük össze az egymás után helyezett 
időcsoportokat, a zöld nyilak nagyobb időintervallumokat 
ívelnek át, és csak azt jelzik, hogy a dédapa-dédunoka viszony
ban sincs ellentmondás, sehol sem derül ki, hogy a déduno
ka az idősebb, tehát ilyen módon megerősítik a piros nyilak 
kapcsolatrendszerét. Természetesen a nyilak hosszáról, az 
eltelt időről nincs fogalmunk sem a kapcsolatláncokban, 
sem a magányosan becsatlakozó időcsoportok esetében. Itt 
kap szerepet a koncepció, mert hiszen pl. az Üh-22 jobbos 
elmozdulású időcsoportját helyezhettük volna a karbonát
nál sokkal inkább bal felé, de mivel nem tudjuk, hogy mennyi
re, ezért csak jeleztük, hogy annál idősebb. 3

3. Eseménysorrend

Mindezek és egyéb tektonikai-földtani megfontolások 
alapján összefoglaljuk a kőzetet ért eseményeket, amelyeket 
az elemzés során rögzítettünk. Módszerünk az volt, hogy 
először egyesítettük a tektonikai és repedés-kitöltési esemé
nyek sorrendjét a két fúrásra, majd összevetettük a külön
böző anyagvizsgálatokból levezetett repedéskitöltés-tipu- 
sokkal és azok sorrendjével (a 3. ábrán ezek római szám
mal szerepelnek, Kovács-Pálffy et al. 1999), végül hozzá
rendeltük a K/Ar abszolútkor-eredményeket (3. ábra).

A kőzet kialakulásának főbb eseménycsoportjai (a káli- 
metaszomatózis eseményeinek kivételével, amelynek tekto
nikai vonzatai egyelőre nem világosak) az alábbiakban kör
vonalazhatók:

— Kontinentális kéreg parciális olvadásával granitoid ol
vadék képződött (Jantsky 1979, Buda 1975, 1985), 
a variszkuszi orogén övben (Vadász 1935, W ein 
1967, G hanem, Ravasz-Baranyai 1969).

— A plutont maradékmagmából kiváló mikrogránit- és 
kvarctelérek szabdalják.

— A granitoid kőzetet többfázisú palásságot létrehozó 
dinamometamorf hatások érik, ezzel kapcsolatos 
anyagmobilizálódás és átrendeződés zajlik le. Mivel 
a milonitosodás a mikrogránitteléreket is érte, sem
miképpen sem beszélhetünk a gránitosodás előtti 
metamorf palásság (G hanem, Ravasz-Baranyai 
1969, Szederkényi 1974) átöröklődéséről. A dina- 
mometamorfózis korát a variszkuszi hegységképző
dés idejére tehetjük, amelyet egyrészt a metamorfó
zishoz szükséges nyomás megléte, másrészt az a 
tény valószínűsít, hogy nem találtunk olyan hid
rotermális kitöltést, amelyet a palásság felülírt vol
na, viszont annál többet, amelyik a palásságot met
szette.

— Hidrotermális fázisok hagyják hátra különböző kitöl
téseiket (kvarc, vas-oxid/oxihidroxid, vas- oxihidroxid, 
klorit, karbonát, agyagásványok). Ezek felfűtési kora 
egyelőre ismeretlen.

— A granitoid kőzet törékeny deformációval jellemez
hető mélységbe kerül, elmozdulások, törések jönnek 
létre, új fluidummobilizálódás nyomán új kitöltés
generációk keletkeznek (ez a hidrotermális esemény 
az illitből készült K/Ar adatok tanúsága szerint kréta 
korú és karbonát, vörös vas-oxid/ oxihidroxid és kü
lönböző agyagásványos kitöltésekből tevődik össze: 
Maros et al. 1999, Kovács-Pálffy et al. 1999).

— Szupergén fázisban goethit, mangándendrit, fennőtt 
kalcit repedéskitöltések valamint törések keletkez
nek például a kőzet gravitációs szétesésével, a koráb
bi törések felnyílásával, a litosztatikai nyomás csök
kenésével.

A kálimetaszomatózis koráról pillanatnyilag nincs meg
bízható adatunk. Habár a jelenségegyüttes jellemző az össz- 
letre, több megnyilvánulása és fázisa lehet. Egyrészt a föld- 
pátmegakristályok képződéséhez kapcsolódhat (Buda 1968, 
1994, Háden 1997), érinti a granitoid kőzet mátrixát és 
több generációsán síkokhoz is kötődik (M aros, Palotás

1998). Ez utóbbi jelenséget bonyolítja egy utólagos, hidro
termális, akár a kristályok szintjén megvalósuló vasas fes
tés, amely bizonyíthatóan repedéseken, mikrorepedéseken 
keresztül valósult meg. Valószinűleg ezeket a hidrotermális 
úton festett vörös festésű sávokat tartalmazza a „vörös föld- 
pát 2” időcsoport, míg a „vörös földpát 1” időcsoport a tek
tonikai erőterekhez kapcsolható, metaszomatikus eredetű 
földpátdúsulások generációit tartalmazza (4. ábra). Időben 
erről annyit tudunk, hogy a mikrogránit-generációknál fia
talabbak. Ez a problémakör további vizsgálatokat igényel.

Az eseménycsoportokat az alábbiakban részletezzük 
(3. ábra, Maros, Palotás 1998, Maros, Palotás 1999, 
Kovács-Pálffy et al. 1999, Szabó 1999 és Szabó et al. 
1998 alapján). A jelölések közül a H a hidrotermális esemé
nyeket, a T a tektonikai eseményeket jelenti, a számozás az 
eseménycsoportok számozása alapján történik. Az a és b 
jelek az eseménycsoporton belüli, valószínűleg összetarto
zó, de különböző jellegű eseményeket jelöli, míg a felső in
dexben szereplő számok az eseménycsoportokon belüli 
ugyanolyan jellegű eseményeket különítik el.



1 gránitos összetételű olvadék keletkezik az anyakő
zetekből;

2a a mikrogránittelérek képződtek, legalább két fázis
ban, amelyek különböző erőterekhez kötődnek, 
mivel metszik egymást;

2b a kvarcerek első generációja jelenik meg késői re
manens oldatokból kicsapódás útján; ezt síkokhoz 
kötődő vörösföldpát-dúsulás követi (valószínűleg 
több generációban). A két jelenség összekap
csolása pillanatnyilag munkahipotézis;

3T1 a palásság is bizonyíthatóan legalább két fázisú; a
4. ábrán közvetlenül egymás mögé tettük őket, de 
természetesen egymástól messzebb is lehetnek, 
mivel nem tudjuk a földtani korukat, az egymás 
mögé helyezést erősíti, hogy a két esemény közé 
nem tudunk más eseményeket beékelni; a dinamo- 
metamorfózis hatására anyagmobilizálódás útján 
kvarcitlencsék keletkeznek;

3T2 a palásságot követően egy nyírási esemény éri a kő
zetet, amelynek hatására és a feltehetően nagy 
mélység miatt nyírásos eredetű ultramilonitos pa
lásság képződött;

4H1 különböző oldatok a granitoid kőzetek Fe-Mg-Ca 
szilikátjait járják át, s ezekből csapódik ki a redox 
viszonyok függvényében vagy több fázisban a Fe- 
oxid/oxihidroxid (Fe-oxid/oxihidroxid I), kvarc, 
klorit, és karbonát;

4H2 a repedések többszöri felnyílása révén a kitöltések 
anyagába granitoid kőzettörmelék kerül, ez szin
tén több fázisban történt;

4T1 időben ezek utánra tehetők az első, vetőkarccal is 
jellemezhető elmozdulások, amelyek jobbos, majd 
normál értelműek voltak, elmozdulási zónákban 
kulisszás karbonáterek képződtek;

4H3 a továbbiakban a karbonátok és szulfidok kiválása 
zajlik több lépcsőben, különböző vastagságban és 
különböző hőmérsékleteken; nagyobb mélységben 
a reduktív oldatok a kőzetekből kioldják a fémeket 
(Mn, Fe) vagy oldott állapotban hozzák (Ni, Co, 
Cu, Zn stb.), amelyek magasabb hőmérsékleten 
szulfidokat, Fe-Mn (esetleg ritkaföldfém) tartalmú 
karbonátokat (karbonát I) stb. képeznek;

5H1 alacsonyabb hőmérsékleten, kis Fe-Mn tartalmú, 
inkább Mg-tartalmú karbonátok (karbonát Ha, b, c), 
agyagásványok (agyagásvány I) képződnek, az a, 
b, c tagolást a szkennelt képek alapján elkülönített 
karbonát 1-3 időcsoportok sorrendje kívánja meg;

5H2 gyakoriak az agyagásványos kitöltések: illit, pali- 
gorszkit, vermikulitszerű montmorillonit képződik, 
részben ezekbe épül be a Mg;

5H3 a fiatalabb karbonátos kitöltéseknél gyakori a kü
lönböző generációk közötti Fe-oxid/oxihidroxid és 
agyagásvány összetételű kérgek keletkezése (Fe-oxid/

oxihidroxid II), ebben az időintervallumban klorit- 
kitöltések is jelen vannak a Fe-oxid/oxihidroxidok- 
kal tisztázatlan időkapcsolatban; ezekkel párhu
zamosan a síkokat követő vörös káliföldpátoknak 
az a generációja képződik, amely a vasat tartal
mazó oldatokkal szennyeződve jelentkezik elszí- 
neződött sávokként;

5T1 ismét elmozdulások (balos, inverz, normál, 
majd ismét balos) és karc nélküli törések, haj
szálrepedések keletkeznek, ez nem jelenti azt, 
hogy ilyenek az ezt megelőző időcsoportokban 
nem képződtek, hiszen az eddigi kitöltések is va
lamilyen törés, repedés által hagyott résben vál
tak ki; vannak tehát olyan hajszálrepedések, tö
rések, amelyek a karbonát II és Fe-oxid/oxihid
roxid II után képződtek, ehhez kapcsolódhat, 
hogy a karbonátok mikroszkopikus méretekben 
deformálódtak;

5T2 elmozdulásokhoz kapcsolódóan vastag és vékony 
kulisszás kalcitkitöltések keletkeznek, és újra meg
jelenik egy vastag karbonátér-generáció, valamint 
két ezt követő töréses fázis;

6a újabb karbonátkiválás történik alacsony hőmér
sékleten, törések keletkeznek, a törések, repedések 
falán néhány, fennőtt kakitokkal borított kitöltés 
is megjelenik (karbonát III);

6b az utolsó fázist képviselik az oxidatív körülmények 
között, főleg a függőleges repedések mentén, kép
ződött Fe-oxidok/oxihidroxidok, amelyek mára el
sősorban sárga Fe-oxihidroxidok és vörös Fe-oxid/ 
oxihidroxidok (Fe-oxid/oxihidroxid III), valamint 
a Mn-dendritek (Fe-oxid/oxihidroxid III).

4. Összefoglalás

A rendkívül részletes megfigyelési méretarány adta le
hetőségek az eddigiekhez képest igen részletes eseménysor
rend felállítását tették lehetővé. Ez az eseménysorrend a- 
zonban további kérdéseket is felvet. Például az egyes ese
mények térbeli elrendeződésének problémáját és az ebből 
következő további tagolás vagy esetleg összevonások szük
ségességét. Pillanatnyilag nem lehet az egyes eseményekhez 
térbeli irányokat rendelni, mert ehhez túl kevés az idősor
rendbe állítható objektum. Ezt akkor lehet majd megvalósí
tani és az eseménysort pontosítani, ha visszamenőleg elvé
gezzük ezt az elemzést az Üh-2, -3, -4 és -5 fúrásokra is. 
Mivel megközelítésünk elsősorban tektonikai célú volt, az 
eseménysorrend pontosítását további anyagvizsgálatoktól 
és a kőzettani fejlődéstörténet részletesebb elemzésétől vár
hatjuk.

Köszönetét mondunk Bállá Zoltánnak elemzésünkhöz 
nyújtott segítségéért.


