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A Bátaapáti-Üveghuta (Mecsek hegység) térségében lemélyített fúrások által harántolt alsókarbon granitoid kőzeteket különböző 
vastagságú és helyzetű ásványos erek járják át.

A repedéskitöltések anyaga gyakorisági sorrendben: karbonátok, kvarc, agyagásványok (montmorillonit, paligorszkit, illit), klorit, 
epidot, földpát és Fe-oxihidroxidok.

A vékonycsiszolatok mikroszkópos vizsgálatának eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy mind á karbonátok, mind pedig a kvarc, 
de a többi repedéskitöltő ásvány is több generációban jött létre különböző hőmérsékletű és vegyi összetételű hidrotermás oldatokból.

A mikroszkópos és nagyműszeres (röntgendiffrakciós és termoanalitikai) vizsgálataink eredményeit különböző kiegészítő 
vizsgálattal (elektronmikroszonda, folyadékzárvány, izotópanalitika, K/Ar kormeghatározás stb.) bővítettük a repedéskitöltő ásványok 
képződési sorrendjének pontosítása miatt.

1. Bevezetés

A Bátaapáti-Üveghuta (Mecsek hegység) térségében le- 
mélyített, fúrások által harántolt alsókarbon granitoid kőze
teket különböző vastagságú és helyzetű ásványos erek (kar
bonát, kvarc, agyagásványok, klorit, epidot, földpát, Fe-oxid/ 
oxihidroxidok) járják át.

Az ásványtani vizsgálatok (elsősorban az Üh-22 és 
Üh-23 fúrás anyagából) a Magyar Állami Földtani Intézet 
laboratóriumaiban készültek, eredményeiket — elektron
mikroszkópos és a kalcitban található fluidumzárvány-vizs- 
gálatokkal (Szabó et al. 1998, 1999), oxigénizotóp-, szén- 
izotóp- és kénizotóp-vizsgálatokkal (H ertelendi et al. 
1998, 1999) és K/Ar kormeghatározásokkal (Balogh 
1998, 1999) — kiegészítve kéziratos zárójelentésekben 
(Bállá et al. 1998, 1999) mutattuk be.

A mikroszkópos vizsgálatokat nagyméretű vékonycsi- 
szolatokon végeztük, a karbonát anyagú kitöltések ásványos 
összetételét festési módszerrel határoztuk meg. A 
csiszolatfestéshez káliumferricianid-oldatot és alizarinvörös 
indikátort használtunk 1/8 N HCl-os oldatban.

A röntgendiffrakciós vizsgálatokat számítógépes vezér
lésű és kiértékelésű Philips PW 1730 diffraktométerrel 
végeztük a következő felvételi körülmények között: Cu 
antikatód, 40 kV és 30 mA csőáram, grafit monokromátor, 
goniométer-sebesség 2 7perc.

Az agyagásványok részletesebb vizsgálata a laboratóri
umban Atterberg-hengerekben leválasztott <2 p agyagásvány
frakción történt, a leválasztott agyagásvány-frakcióból orien
tált preparátumokat készítettünk, amelyeket kezeletlen, etilén- 
glikolozott (60 °C/9 h), majd hevített állapotban (490 °C/4 h) 
röntgendiffrakciós módszerrel megvizsgáltunk.

A termoanalitikai vizsgálatok számítógépes vezérlésű és 
kiértékelésű Derivatograph PC szimultán TG, DTG, DTA 
készülékkel, kerámia-, Hl. korundtégelyben 1000 °C-ig 10 °/perc 
felfűtési sebességgel, és A120 3 inért anyaggal készültek.

Az alábbiakban anyagvizsgálati eredményeinkről szá
molunk be, majd következtetéseinket vázoljuk.

2. Anyagvizsgálati eredmények

Anyagvizsgálatot két fő módszerrel végeztünk: kőzet
minták és vékonycsiszolatok tanulmányozásával, valamint 
műszeres ásványmeghatározással. Eredményeinket mód
szerenként ismertetjük, majd kiegészítő adatokat közlünk a 
repedéskitöltések eredetéről.

2.1. Repedéskitöltések vizuális és mikroszkópos jellemzése

A repedéskitöltések anyaga gyakorisági sorrendben: 
karbonát, kvarc, agyagásványok, klorit, epidot, földpát és 
Fe-oxihidroxidok. A kitöltések szerkezete lehet mozaikos, 
illetve sávos. A befogadó kőzet a repedés felől vékony ké
regben erősen bontott, és ez a bontási kéreg gyakran el van 
kenődve a repedés falain, a kéregben gyakran zúzott kőzet- 
törmelék is található. A befogadó kőzetek ásványos összete
vői — káliföldpát (mikroklin), plagioklász (albit-oligoklász), 
biotit, amfibol, klorit és kvarc — gyakoriak és változó 
mennyiségben találhatók meg a mintákban. Ezek az ásvá
nyok egyrészt mint törmelékes, átörökölt elegyrész kerültek 
a kitöltést eredményező oldatokba, másrészt pedig utólag, a 
minta előkészítése során elkerülhetetlen szennyezésként 
jutottak a kipreparált anyagba.



Az ásványos kitöltések anyaga szempontjából az erek 
különböző típusait ismertük fel, amelyeket az alábbiakban 
írunk le (a vastagság- és dőlésadatok az Üh-22 és Üh-23 
fúrásból származnak).

A kvarctelérek gyakoriak, általában vékonyak, néhol 
lencsésen kiékelődnek, kvarcit jellegűek. A kvarc káliföld- 
pát, sőt karbonátok kíséretében is megjelenik, néhány min
tában kvarc mellett kis mennyiségben tridimit is kimutatha
tó volt. A kvarcerek a befogadó kőzettel erősen össze- 
fogazódnak, anyaguk kemény és vízzáró. Az uralkodóan 
(>25%) kvarc összetételű repedéskitöltések 1-40 mm 
vastagságúak, és dőlésük 40-90° változik. A kvarctelérek 
több változatba sorolhatók.

A kvarcit jellegű, a granitoid kőzetből nyomás hatására 
kipréselődött kvarcból álló telérek időben a pegmatit és 
mikrogránit után, több fázisban is képződhettek.

A kovagélből átkristályosodott, késői remanens oldatok
ból vagy szintén nyomás hatására kiszorítódott kovaanyag
ból keletkezett repedéskitöltések későbbi metamorf hatásra 
átalakultak. Jellegzetesen nagyon apró egymásba nyomódott 
kvarcszemcsékből állnak, „összeakaszkodott” szövetűek.

A hidrotermás kvarctelérek részben rövid prizmás, kissé 
deformált, hullámos kioltású kristályokból, részben kvarcit- 
szerűen összefogazódó mozaikos kristályokból állnak. Vi
szonylag magas hőmérsékleten képződtek. Lehetnek közel 
egyidősek a kőzettelérekkel, de fiatalabbak is.

A falakon fennőtt idiomorf prizmás kvarcból, esetenként 
idiomorf földpátból és nagykristályos kristálylapokkal 
érintkező karbonátból álló repedéskitöltések nem mutatnak 
nyomásos deformációt, késői hidrotermás oldatokból kép
ződtek. Az egyes telérek felépítésének illusztrálására részle
tesebb leírást adunk az Üh-22 fúrás sávos kvarctelé- 
reiről.

— 331,60 m-ben az erek szélein gyakran zömök, euhed- 
rális kristályok vannak, ami magasabb képződési 
hőmérsékletre utal, majd hosszú prizmás kristályok 
következnek, amelyek már alacsonyabb hőmérsékle
ten képződnek, végül a központi sávot főleg Fe- 
tartalmú kalcit és kvarc, valamint kevés Fe-dolomit 
képezi (I. tábla, 1).

— 332,50 m-ben a repedéskitöltés szintén sávos szerke
zetű kvarc, amelyben a belső sáv apró méretű, tűs- 
prizmás kvarckristályokból áll, ezek eredeti kovagél 
átkristályosodása révén képződhettek, valamilyen 
metamorf folyamat hatására.

— 411,50 m-ben nem szimmetrikus repedéskitöltés 
figyelhető meg, amelyben három kőzetbreccsás sáv 
váltakozik mikrokristályos dolomitból, nagyméretű 
korrodált hullámos kioltású xenomorf kvarcból és 
apró, zömök idiomorf kvarcból álló sávval (/. 
tábla, 2).

Viszonylag ritkán fordulnak elő fóldpáterek. A földpá- 
tok, főleg a mikroklin, enyhe rózsaszínű árnyalatot kölcsö
nöznek a vékony kvarc-karbonátos összetételű repedés
kitöltéseknek. Az uralkodóan földpát összetételű (>25% 
mikroklin, ill. plagioklász) repedéskitöltések 1-10 mm vas
tagságúak és dőlésük 70-80° között van. Ikresedett albit-

kristályok alkotta vékony, mikroszkópos méretű erek figyel
hetők meg a káliföldpát-megakristályokban. A földpáterek 
két típusát különböztetjük meg.

Metaszomatikus úton képződtek a rózsaszínű földpátos 
(+kvarc, kalcit) telérek, amelyek időben az mikrogránitok 
utániak lehetnek, de több fázishoz is kötődhetnek.

A vékony földpáterek zárványként idiomorf epidotot, né
ha kevés biotit- és amfibolkristályt, valamint kloritot tartal
maznak. A színes elegyrészek teljesen üdék, semmilyen 
bontási jelenséget nem mutatnak, míg az őket befogadó 
kőzetben az amfibol, biotit és földpát nagy része erősen 
bontott.

Repedések mentén, a befogadó kőzetben — főként 
milonitos zónákban — gyakran megfigyelhető a húsvörös, 
aprószemű és töredezett káliföldpát feldúsulása, ami a milo- 
nitosodás folyamán újra mobilizálódott K‘ és a repedések
ben migráló hidrotermás oldatok eredménye lehet.

Az egyes telérek felépítésének illusztrálására részlete
sebb leírást adunk az Üh-22 fúrás mélyebb részein észlelt 
sávos földpáterekről:

— 446,8 m-ben vékony, 0,1-1 mm-es, nagyon finom
szemcsés kvarc-földpát alkotta, valamint 1-3 mm vas
tagságú agyagos-Fe-oxid/oxihidroxidos és karbonátos- 
epidotos-kloritos összetételű sávok váltakoznak; a sá
vok gyakorta apró méretű, lekerekített, üde mikro- 
klinkristályokat fognak közre, illetve ölelnek körbe.

-  472,60 m-ben egy kvarc-földpát összetételű ér közép
ső részét üde epidotból álló sáv tölt ki; az epidot itt 
főleg klorit, kalcit és Fe-ásványok (pirít, hematit, 
goethit) társaságában szerepel.

Nem gyakoriak az epidot-klorit erek vastagságuk 
általában 1-10 mm, dőlésük pedig 50-90° között változik. 
Jellegzetes zöld színűek, kemények. A befogadó kőzet 
anyagával erőteljesen összefogazódnak. Az epidot és a 
klorit — kalcit és Fe-ásványok (pirít, hematit, goethit) 
kíséretében — halmazokban, ritkábban szép kristályokban 
fordulnak elő. Az Üh-22 fúrás 406,30 m-ében nagyon jól 
kristályosodott epidotból álló fészkeket találunk, mikro
kristályos-földes epidot- és klorithalmazokban.

Ritkábbak a kloriterek. Vastagságuk 1-10 mm, dőlésük 
80-85°.

Néhány esetben nagy biotittartalmú repedéskitöltést is
találtunk. Vastagságuk 1-10 mm, dőlésük 50-85° között 
változik.

Leggyakoribbak a karbonáterek. Vizsgált mintáinkban 
kalcitot, dolomitot, Fe-dolomitot, ill. ankeritet és kutnahoritot 
lehetett azonosítani. Az uralkodóan (>25%) karbonát 
összetételű repedéskitöltések 1-40 mm vastagságúak, és 
dőlésük 40-90°, de leggyakrabban 75-90° közötti. A kar
bonáterekben mindig a dolomit, a kutnahorit és a Fe-dolomit 
az idősebb, és a kalcit a legfiatalabb. Ezen utóbbiaknál a 
különböző generációk között gyakran agyagásvány- és/vagy 
Fe-oxid/oxihidroxid kérgek is megfigyelhetők. Az Üh-22 
fúrás 160,00, 205,70 és 258,40 m-ében, a karbonátereken 
belül többé-kevésbé szimmetrikusan kívülről befelé az 
alábbi sávok követik egymást (az ereket hálószerűén fiata
labb Fe-dolomit járja át):



— kőzetbreccsa,
— mozaikos, nagyméretű, xenomorf dolomit kristályok,
— rostos-prizmás, hullámos kioltású Fe-dolomit, amely ma

gas sótartalmú és alacsony hőmérsékletű közegre utal,
— vékony agyagos kéreg (hematittal vagy anélkül),
— mikrites, mozaikos, apró vésés-gömbös botrioidális 

Fe-dolomitot tartalmazó képződmények, amelyek 
eredetileg aragonitból is állhatták,

— hosszúprizmás, Fe-mentes dolomit,
— idiomorf, mozaikos Fe-dolomit, amely magasabb 

hőmérsékletre utalhat (I. tábla, 3).
Gyakoriak az agyagásványos kitöltésű repedések. Fő ás

ványaik: montmorillonit (néha vermikulitszerű), illit, pali- 
gorszkit. Az uralkodóan (>25%) agyagásványos összetételű 
repedéskitöltések 1-10 mm vastagságúak, és dőlésük 
10-90°. A töredezett, elagyagosodott vetőzónák vastagsága 
néha méteres nagyságrendű is lehet. Az agyagásványos re
pedések általában nyíltak, az agyagásványok kéregszerű 
bevonatként elkenődnek a hasadék falain.

Fe-oxid/oxihidroxidok általában önálló erekben fordul
nak elő, legnagyobb gyakorisággal a nagy dőlésű repedések
re jellemző a jelenlétük. Jellegzetes, sötétvörös színt adnak 
a repedéskitöltésnek. Legfontosabb képviselőjük a hematit 
és ennek hidratációs bomlásterméke a goethit. A megvizs
gált anyagban a Fe-oxihidroxidok folyamatosan jelen vannak 
általában kis mennyiségben, a hematit nagyobb mennyi
ségben (10-13%) való jelenléte a nagyobb mélységekre jel
lemző (pl. Üh-22/368-471).

A repedések külső határain található kőzetbreccsa álta
lában Fe-oxihidroxidokkal — mint bontástermékkel -  átita
tott anyag, fő jellemzője a kőzet-, ill. ásványtörmelék állan
dó jelenléte.

A kitöltésként található Fe-ásványok általában nyilt 
repedések falain elkenődött földes-képlékeny anyagot ké
peznek, amelyben más ásványi komponens nem vagy csak 
kevés található.

A vékonycsiszolatok mikroszkópos vizsgálatának ered
ményei alapján megállapíthatjuk, hogy mind a karbonátok, 
mind pedig a kvarc, de a többi repedéskitöltő ásvány is több 
generációban jött létre különböző hőmérsékletű és vegyi 
összetételű hidrotermás oldatokból. Nem zárjuk ki annak 
lehetőségét, hogy a repedéskitöltő Fe-oxid/oxihidroxidok 
között mállási eredetűek is előfordulnak, de jelenleg nem 
látjuk a megkülönböztetés lehetőségét.

A fúrásokban viszonylag gyakran figyelhetők meg erősen 
zúzott, agyagosodott vetőzónák, amelyek ásványos össze
tételük alapján a következő csoportokra oszthatók:

1. kalcitos összetételűek (pl. Üh-23, 65,1 m), valószínű
leg a karbonátok képződésének harmadik fázisában 
keletkezett (másodlagos, meteorikus kalcit);

2. Fe-dolomitos, valamint „ankerites” (szintén Fe-tartal- 
mú dolomit) összetételűek (pl. Üh-22, 381,5-384,0 
m), képviselheti a karbonátkiválás kezdeti fázisát, 
tehát magasabb hőmérsékleten keletkezhetett a hid
rotermás oldatokból;

3. „vermikulitos” összetételűek (pl. Üh-23, 169,6 m), 
amelyek gyakoribbak a vetőzónákban.

2.2. A fontosabb repedéskitöltő ásványok jellemzése 
röntgendiffrakciós és termoanalitikai vizsgálatok alapján

A repedéskitöltésekben a hidrotermás oldatokból kép
ződött autigén ásványok közül, mennyiségük csökkenő sor
rendjében, leggyakoribbak a karbonátok, a montmorillonit, 
a paligorszkit, az illit, az epidot és a Fe-oxihidroxidok (7 
ábra). Az alábbiakban ezek műszeres ásványtani vizsgálatá
nak eredményeit ismertetjük.

Karbonátok. A repedéskitöltések legnagyobb része kar
bonátos összetételű. A karbonátok közül vizsgálatainkkal a 
kalcit, dolomit, Fe-dolomit, ill. ankerit, kutnahorit különbö
ző átmeneti formáit azonosítottuk. Kiegészítő elektronmik- 
roszondás vizsgálatok ritkaföldfém-karbonátokat is kimu
tattak (Szabó et al. 1998, 1999). Az Üh-22 és Üh-23 
fúrásokban kimutatott, különböző karbonátásványok átlag
mennyiségeit az 1. táblázat tartalmazza. A karbonátás-

1. táb láza t
Karbonátok megoszlása 

az Üh-22 és Üh-23 fúrások mintáiban

Fúrás/minta Kalcit Dolomit Ankerit Kutnahorit
0//o

Ü h-22/77 db 22 6 4 1
Ü h -2 3 /19 db 36 0,5 - . -

ványok eloszlása az Üh-22 fúrásban az 2. ábrán látható. 
Megfigyelhető a kalcit dominanciája a fúrás felső és alsó - 
részében, mig a központi részre inkább a Fe-tartalmú dolo-' 
mit és ankerit jelenléte jellemző. Az erősen Mn-tartalmú 
dolomitok csak egy önálló sávot alkotnak.

Az alábbiakban az egyes karbonátásványok vizsgálati 
eredményeit ismertetjük.

Kalcit [CaC03] a minták nagy többségében kimutatható 
volt, gyakran más karbonátásvány kíséretében. A kalcit az ese
tek többségében a következő ásványtársulásokban fordul elő: 
kalcit, kalcit+dolomit, kalcit+kutnahorit, kalcit+kvarc, kalcit+ 
klorit+epidot, kalcit+paligorszkit, kalcit+(Mg)montmorillonit.

Gyakran mérhető bizonyos fokú Mg-beépülés a kalcit- 
rácsban. Az izomorf helyettesítések mértékét a legnagyobb 
intenzitású (104) indexű reflexió (d = 29,44° 20) eltolódá
sából számítottuk ki az irodalomból ismert határozógörbék 
segítségével (Szemethy 1975). Vonatkoztatási alapként a 
kvarc (1010) indexű reflexióját (d =26,64° 20) használtuk. 
Ezek a d értékek 29,36-29,56° 20 között jelentkeznek (3. áb
ra), az elméleti, sztöchiometrikus kalcit d értéke 29,44° 20. A 
29,56° 2 0  d érték maximálisan 3 mol% MgC03-beépűlést 
jelent a kalcitrácsban, olyan minták esetében, ahol a kalcit 
mellett más karbonát szinte nincs (0-3% dolomit), sőt még 
a montmorillonit is nagyon kevés. Mindez valószínűleg az
zal magyarázható, hogy az oldatok Mg-tartalma minimális 
volt, ami nemhogy önálló Mg-karbonát, de még Mg-tartal- 
mú montmorillonit képződésére sem volt elegendő, s így a 
Mg beépült a kalcitrácsba.

Az irodalomból ismert, hogy metamorf eredetű kaki
tok 9 mol% MgC03-ot is tartalmazhatnak. Ez a helyettesí
tés hőmérséklettől is függ, mert pl. 500 °C-on 5 mol%



MgCOj-tartalmú kaiéit a stabil ásvány (S zem ethy  1974). A 
kis értékek (29,36-29,40° 20) valószínűleg Ca-szegény 
kalcitot jeleznek, ezek általában olyan mintákon mérhetők, 
amelyekben a kaiéit mellett nagyobb mennyiségben van 
jelen dolomit, kutnahorit vagy ankerit is, esetleg vermikulit- 
paligorszkit. Lehetséges, hogy a kalcitrácsban a Ca2+-t a 
kisebb méretű Na*, Sr2* vagy Ba2* ion helyettesíti. Az emlí
tett kationok káliföldpátok, esetleg plagioklászok bontása 
folyamán szabadulnak fel.

A termoanalitikai módszerrel mérhető kristályosodott- 
sági állapotot jelző adatok (aktiválási energia, bomlási hő
mérséklet) alapján a vizsgált kalcitok leginkább a mezo- 
zoos üledékes mészkövek kalcitjaihoz hasonlítanak. Korri
gált bomlási hőmérsékletük a 885-908 °C közötti tartomány
ban ingadozik. A röntgendiffrakciósan mérhető Mg-beépülést 
tartalmazó kalcitoknál ez a hőmérséklet a fenti tartomány 
felső határához közelebb álló értékeken van (897-908 °C).

Az adatok alapján úgy tűnik, hogy mintáinkban lega
lább 2 kalcitgeneráció van:

— magasabb bomlási hőmérsékletű, >900 °C (Üh-22/ 
68,8; 70,3; 81,0; 132,4; 218,5; 307,3 és Üh-23/173,38).

— alacsonyabb bomlási hőmérsékletű, <900 °C (Üh-22/ 
67,56; 113,3; 118,8).

A repedéskitöltések vastagsága és dőlése alapján azon
ban a feltételezett két generáció nem különíthető el.

A „dolomit" [elméleti képlete: CaMg(C03)2] a kalcit 
mellett a másik leggyakoribb karbonátásvány. Mind a rönt
gendiffrakciós, mind a termoanalitikai vizsgálatok többé- 
kevésbé jelentős kationhelyettesitést mutattak ki a dolomitok 
Mg-karbonát rácssíkjában. Hidrotermás és metamorf ere
detű karbonátokban általános a Ca, Mg, Fe, Mn 4 tagú szi
lárd oldat helyettesítés. Mind a Fe-, mind a Mn-helyettesítés 
jelentkezik a vizsgált minták dolomitjaiban. A beépült helyet
tesítő kation mennyiségének hőmérsékletjelző szerepe lehet.

A „dolomitok” a következő fontosabb ásványtársulás
ban figyelhetők meg: Fe-dolomit, Fe-dolomit+kalcit, Fe- 
dolomit+kvarc+kalcit, Fe-dolomit+illit±kvarc, Fe-dolomit+ 
paligorszkit+kalcit+montmorillonit, kutnahorit (Mn-Fe tar
talmú dolomit)+kalcit.

Mint az a Mg-Fe-Mn karbonátok eloszlási diagramjából 
(4. ábra) is kitűnik, a vizsgált mintákban a tiszta, tehát a 
képletének megfelelő, sztöchiometrikus dolomit egyetlen 
mintában (Üh-22/411,50 m) fordul csak elő. Lényegében a 
„dolomitok” többsége az elméleti dolomit [CaMg(C03)2] 
és az elméleti kutnahorit [Ca(Mn,Mg)(C03)2] között 
helyezkedik el, a Fe-dolomit [Ca(Mg067Fe0 33)(C 03)2], ill. 
ankerit [Ca(Mg,Fe)(C03)2] köré csoportosulva. Tehát 
„dolomitjaink” főleg Fe-dolomitok (4. ábra), több-kevesebb 
Mn-, ill. Fe-helyettesítéssel. Az izomorf helyettesítések mér
tékét röntgendiffrakciós vizsgálat során a legnagyobb inten
zitású (104) indexű reflexió eltolódásából számítottuk ki az 
irodalomból ismert határozógörbék (S zem ethy  1975) se
gítségével. Vonatkoztatási alapként a kvarc (1010) indexű 
reflexióját (d = 26,64° 20) használtuk. A röntgendiffrakciós 
vizsgálatok alapján az Üh-22 számú fúrásból származó 58 
db minta „dolomitja” a következő számított összetételek
nek megfelelően oszlik meg:

— 1 db dolomit [CaMg (C 03)2],
-2 6  db Fe-dolomit [Ca(Mg0 67Fe0 33)(CO3)2],
— 14 db kutnahorit [Ca(Mn0 84Mg016)(C 03)2],
— 12 db kutnahorit [Ca(Mg066Mn034)(CO3)2],
— 3 db kutnahorit [Ca(Mn,Mg)(CÓ3)2],
— 2 db Ca-dús dolomit [Ca0 6Mg0 40(CO3)2],

A Fe-helyettesítéses dolomitokat az irodalomban gyak
ran nevezik ankeritnek, bár a dolomit Fe-megfelelőjeként 
szereplő tiszta CaFe(C03)2-ot nem írtak le természetes ás
ványként. A szintetizálási kísérletek szerint a 450 °C hő
mérséklettartományban Fe-helyettesítéses dolomitok kép
ződhetnek. Azokat a „dolomitokat”, amelyekben a Mg-ot 
részben Fe2* helyettesíti, gyakran írják le dolomitként. A Fe- 
tartalmú dolomitokat, néha némi Mn-tartalommal, kémiai 
összetételüktől függően több, hivatalosan nem elfogadott 
néven említik (ferrodolomit, brossit, ankerit, sziderokalcit, 
paraankerit stb., Hey 1975).

A termoanalitikai vizsgálatok szintén érzékenyek a Fe- 
helyettesítés észlelésére, sőt esetenként érzékenyebbek, 
mint a röntgendiffrakciós módszer. Az észlelés lényege 
abban rejlik, hogy a dolomit kétlépcsős bomlási reakciója 
háromlépcsőjűvé válik, illetve kisebb Fe-beépülés esetén a 
két lépcső hőmérsékleti viszonyai, vagyis az egyidejű tö- 
megveszteségi arányok megváltoznak. (5. ábra) A Fe-hoz 
kötődő anionok a Fe nagyobb elektronegativitási értéke 
(1,8) következtében alacsonyabb hőmérsékleten disszociál- 
nak, mint a Mg-hoz (1,2) kapcsolódó anionok (F öldvári 
1987). Ez azt eredményezheti, hogy a közös Mg-Fe karbo
nát bomlási reakciójának hőmérséklete a Fe-tartalom mér
téke szerint alacsonyabb lesz, mint a dolomitrácsban lévő 
tiszta Mg-karbonáté. Ez a mért, ill. korrigált bomlási hő
mérsékleten kívül abban is megnyilvánul, hogy a két disszo- 
ciációs reakció hőmérséklete távolabb kerül egymástól.

A 2. táblázat néhány Fe-dolomit összetételét mutatja be.
A Mn-tartalmú dolomitokat nevezhetjük kutnahoritnak 

is. Általában az irodalomban ennek az ásványnak a képlete

2. táblázat
Fe-dolomit kémiai összetétele 
termikus vizsgálatok alapján

Fúrás
Mélység

[m]
Fe-dolomit

i%]
Számított
összetétel

Két reakció 
közötti 

távolság [°C]
Ü h - 2 2 159,0 2 2 Cao.5 Mgo.46 Feo.0 4 52
Ü h - 2 2 381,5 30 üúo.5^So,26Fe0.24 67
Ü h - 2 2 384,3 2 1 Cao.sMgo 2 7Fe0  2 3 57

(Ca,Mn,Mg)(C03)2, néha Fe-tartalommal. Ezt az összeté
telt csak az Üh-22 számú fúrás vizsgált mintáiban sikerült 
egyértelműen kimutatni. A röntgendiffrakciós vizsgálatok 
alapján összetételüket tekintve lehetnek tiszta, Mn-gazdag 
vagy Mg-gazdag kutnahoritok.

Az eredetileg leírt ásványban a Ca:Mn:Mg:Fe kationok 
aránya 7:5:2:1 volt, az ettől eltérő változatokat mangándo
lomit, mangánankerit, illetve ferromanganodolomit, hiva
talosan nem elfogadott néven említik (Hey 1975). Ismere
tesek változatok, amelyeknél a kationok aránya a követke-



zőknek felel meg: Ca:(Mn,Mg,Fe) =1:1, ill. Mn:Mg =1:1 
( I a n o v ic i  e t  a l. 1979).

A termoanalitikai vizsgálatok (6. ábra) is kimutatták a 
Mn-tartalmat (kevesebb számított Mn-tartalommal, mint 
azt a röntgendiffrakciós adatokból kaptuk), amint azt a 3. 
táblázatban is láthatjuk. A táblázatban összehasonlításul 
bemutatunk egy Kapnikbányáról (Cavnic, Románia) szár
mazó általunk vizsgált kutnahorit, valamint az eredeti lelő-

3. táblázat
A vizsgált Mn-tartalmú dolomitok 

kémiai összetétele termikus vizsgálatok alapján

Fúrás Mélység
[m]

Mn-dolomit
kutnahorit

[%]

Termoanalitikai 
görbéből számított 

vegyi összetétel

Két reakció 
közötti tá
volság [°C]

Ü h - 2 2 146,0 80 Ca0.5Mg0.46Mn.(Fe?)0,04 160
Ü h - 2 2 159,7 65 Cao,5Mgo,32Mn,(Fe?)018 155
Ü h - 2 2 258,4 77 Cao,sMg0 ,3 6 Mn,(Fe? ) 0 l 0 4 150
Ü h - 2 2 258,5 70 Cao,5 Mg0 ,4 4 Mn,(Fe? ) 0 0 6 138
Kapnikbánya - 55 Cao.5 Mgo,33Mn,(Fe)o. 17 178
Kutna Hóra* - - Ca0 5 Mn0  3 2 Mg | 2  5Fe0.065 -

* Röntgendiffrakciós mérésből (Farkas et al. 1988).

helyéről, a csehországi Kutna Horáról származó ásvány jel
lemzőit is.

A repedéskitöltésekben kimutatott Mn-tartalmú dolo
mit, (Mg) kutnahorit, röntgendiffrakciós adatait a 4. táblá
zatban vetjük össze irodalmi adatokkal.

A repedéskitöltő dolomitok összetételében a viszonylag 
magas Fe- és Mn-tartalmat az elektronmikroszondás vizs
gálatok ( S z a b ó  et al. 1998, 1999) is megerősítették, a mért 
összetételek a következő értékek között változnak:

-  Az idősebb karbonátok (dolomit, Fe-Mn tartalmú 
dolomit) rendszeresen tartalmaznak MnO-t (0,32- 
2,72%), MgO-t (12,82-31,24%), FeO-t (1,61-13,27%) 
és CaO-t (10,57-34,91%).

— A fiatalabb karbonátok (kaiéit) csökkenő hőmérsék
leten képződtek, alacsony Fe-Mn tartalommal: FeO 
(0,16-0,36%), MnO' (0,18-0,69%). Ez utóbbiak né
hol nem töltik ki teljesen az üregeket.

Az irodalmi adatok szerint a különböző kutnahorit-vál- 
tozatok kationösszetétele a következő határok között inga
dozik (atom%-ban, F a r k a s  et al. 1988): Mn (38-84) Fe 
(4-26) Mg (0-49) Ca (91-148). Más irodalmi adatok 
szerint a kutnahoritban csak kb. 2 mol% CaFe(C03) tud 
oldódni 400 °C-on, magasabb (500 °C) hőmérsékleten ez 
az érték már 15 mol% is lehet. G o l d s m it h  et al. (1962) 20 
db Fe-dolomitban maximum 4,4 mol% M nC03-t talált.

Képződését tekintve a kutnahorit a hidrotermás tevé
kenység utolsó fázisát képviseli ( T s u s e  1 9 6 7 ), az említett 
külföldi példákban hidrotermás érctelepek ásványa.

RFF (ritkaföldfém)-karbonátot elektronmikroszkópos 
vizsgálatokkal mutattak ki dolomitkristályokban ( S z a b ó  et 
al. 1998, 1999), aprószemcsés zárványok formájában 
(Ü h -1/89,8; Üh-5/249,46). Ezek a következő komponen
seket tartalmazzák: Ce20 3 (9,03-38,64%), La20 3 (5,72-

A vizsgált kutnahorit röntgendiffrakciós adatai 4. táb láza t

JCPDS 20-225Í 
Mg-kutnahorit

Chvaletice (Csehország) 
(Farkas et al. 1988)

Üh- 2 2  

146,0 m
Üh- 2 2  

159.7 m
d Á Int. hkl d Á Int. hkl d Á Int. hkl d Á Int. hkl
5,41 2 003 5,4110 i 003 5,4269 <i 003 5,3875 <i 003

4,0674 <i 1 0 1

3,73 8 0 1 2 3,7304 1 2 0 1 2 3,7165 7 0 1 2 3,7148 5 0 1 2

2,91 1 0 0 104 2,9162 1 0 0 104 2,9086 1 0 0 104 2,9082 1 0 0 104
2,701 2 006 2,7035 2 006 2,7026 <1 006 2,6940 3 006
2,564 2 015 2,5644 <1 015 2,5644 < 1 015
2,423 6 1 1 0 2,4251 1 0 1 1 0 2,4153 6 1 1 0 2,4175 < 1 1 1 0

2,209 1 0 113 2,2128 17 113 2,2057 < 1 113 2,2036 6 113
2,0830 <1 0 2 1

2,031 6 2 0 2 2,0333 14 2 0 2 2,0265 < 1 2 0 2 2,0269 1 2 2 0 2

1,862 4 024 1,8659 5 024 1,8589 4 024 1,8589 3 024
1,823 1 0 018 1,8256 2 1 018 1,8172 < 1 018 1,8169 16 018
1,804 1 2 116 1,8052 2 1 116 1,8038 < 1 116
1,800 1 0 009 1,7985 2 0 009 1,7998 < 1 009

1,7924 13 ?
1,7634 <1 205

1,578 2 2 1 1 1,5807 3 2 1 1 1,5750 < 1 2 1 1 1,5750 <1 2 1 1

1,556 4 1 2 2 1,5584 8 1 2 2 1,5528 < 1 1 2 2 1,5518 < 1 1 2 2

1,512 2 1 0 1 0 1,5135 2 1 0 . 1 0 1,5087 < 1 1 0 1 0 1,5070 < 1 1 0 . 1 0

1,477 4 214 1,4788 7 214 1,4751 <1 214 1,4751 < 1 214
1,457 2 208 1,4588 3 208 1,4544 <1 208 1,4568 1 208
1,445 2 119 1,4465 3 119 1,4423 <1 119 1,4423 <1 119

1,4263 2 125
1,398 2 300 1,4006 7 300



19,77%), Nd20 3 (2,03-22,55%), SrO (6,98%). Az iroda
lomban (Hey 1975) hasonló RFF-ket tartalmazó Fe-dolo- 
mit változatot ismernek, a „codazzitot”, 7% fölötti (La, 
Ce,...)20 3-tartalommal. A fenti RFF-karbonátok mellett az 
Ü h -1/89,8 jelzésű mintában RFF-szilikátokat is sikerült 
kimutatni gyakori apatitszemcse kiséretében, a repedéski
töltés külső határán lévő, néhol üreges romboéderes kalcit- 
jában. Ezek összetétele a következő: P20 5 (8,05-39,02%), 
Sc20 3 (5,05-38,95%), Ce20 3 (5,61-24,84%), Nd20 3 
(1,35-6,15%), La20 3 (6,79-10,17%).

A montmorillonit [(l/2Ca,Na)07(Al33Mg03)[Si8O20 
(0H )4 nH20]] a 2:1 típusú agyagásványok csoportjába 
tartozik (N emecz 1973).

Az Üh-22 fúrásban a montmorillonit mennyisége 15% 
fölé emelkedik a következő mélységekben: 112,7-118,8; 
167,2-244,0; 278,1 (agyagosodott zóna); 298,0-308,1 (ál
talában vékony, 61-90° dőlésű repedésekhez kötődve).

Az Üh-23 fúrásban a montmorillonit a következő 
mélységekben dúsul: 138,9-151,3; 167,8-169,6; 173,38 és 
229,2 (vékony, inkább 61-90° dőlésű repedésekhez kapcso
lódva, kivéve a 169,6 m-nél lévőt, amely kis dőlésű 5 cm 
vastagságú repedéskitöltés).

A montmorillonittartalmú (>25%) mintákban a követ
kező fontosabb ásványtársulások figyelhetők meg: montmo
rillonit, montmorillonit+illit, montmorillonit+paligorszkit ±illit, 
klorit, kalcit, montmorillonit+klorit, montmorillonit+kalcit.

Röntgendiffrakciós tulajdonságaik: az eredeti porfelvé
teleken főleg az említett szakaszok montmorillonitja erőtel
jes, hegyes (001) bázisreflexióval rendelkezik 14 A d érték 
körül, ami jó rendezettségre utal. Gyakorlatilag a vermikulit 
(001) reflexiójához hasonló képet látunk. Vermikulit voltát 
azonban kizárja az a tény, hogy a mintákból készített orien
tált és kezelt preparátumokon végzett röntgendiffrakciós 
vizsgálatok szerint ez az ásvány montmorillonit. Ugyanis a 
kezeletlen felvételeken mért 14 A d érték, az etilénglikolo- 
zottakon mért 17 Á d. érték (ezt befolyásolhatja a rétegtöl
tés eloszlása, a rétegközi kation minősége, a minta relatív 
nedvessége) és a 490 °C-ra hevített preparátumokon mért 
10 Á d érték egyértelműen a jól duzzadó montmorillonit 
jelenlétét bizonyítják.

A termoanalitikai vizsgálatok hozzájárultak és kiegészí
tették a montmorillonitos mintákról készített röntgendif
frakciós felvételek eredményeit. A termikus felvételek reak
ciói közül a következők a legjelentősebbek (Földvári 1986):

— az alacsony hőmérsékletű dehidratációs folyamat 
(30-350 °C közötti hőmérsékleti tartományban), 
melynek során a felületen adszorbeált, ill. a rétegközi 
térben lévő víz távozik el;

— a szmektit típusú agyagásványok, így a montmorillo
nit legfontosabb és csoportosításra is alkalmas termi
kus reakcióját az oktaéderes réteghez tartozó hidroxil- 
csoport („rácsvíz”) eltávozása okozza, amely széles 
hőmérséklettartományban (390-900 °C) jelentkezhet;

— a magas hőmérsékletű csúcsrendszer további infor
mációkat nyújt a montmorillonit rácsszerkezetére 
vonatkozóan; a csúcsrendszer endoterm komponen
se a szerkezet szétesését és az ionok átrendeződését

jelzi, míg az exoterm reakciók az új fázisok kialakulá
sára utalnak.

Az elvégzett termoanalitikai vizsgálatok nyomán megál
lapíthatjuk, hogy a rétegközi térben található vízkötés erős
sége alapján a minták közül kiemelkedik egy csoport 
(Ü h-22/112,7; 118,8; Ü h-23/138,9; 151,3; 167,8 és 229,3), 
amelyben olyan erősségű a vízkötés, hogy ahhoz hasonlót 
korábban csak hidrotermás genetikájú bentonitok montmo- 
rillonitjai esetében mértünk; emellett a rétegközi kationok 
vízburkának eltávozása egyes mintákon egyáltalán nem ész
lelhető, vagy csak a termogravimetriás görbe második deri
váltján ismerhető fel. Ez azt jelentheti, hogy a rétegközi tér
ben vagy egyvegyértékű kation van, vagy egyáltalán nincs 
kation (mint pl. a hidrobiotit esetében). A legtöbb esetben 
a kationt koordináló vízburok a nagy vízeltávozási csűcs 
magas hőmérsékletű ágán inflexióként, néha önálló csúcs 
alakjában észlelhető. Hőmérséklet szempontjából ez a re
akció a minták említett csoportjánál 170-180 °C között, 
egy másik csoport esetében (Ü h-23/138,9; 151,3 és 229,2) 
195 °C körül jelentkezik. Ez a hőmérsékleti érték a rétegkö
zi térben lévő kationok hidratációs energiájától függ, ez pe
dig a kation töltésének és méretének a függvénye.

A Mg kisebb mérete következtében nagyobb hidratációs 
energiájú, mint a Ca, ezért a köré koordinálódó vízburok 
eltávozási hőmérséklete 50-60 °C-al magasabb, mint a szo
kásos Ca-kationé (Földvári et al. 1998). A kationhoz kötő
dő víz magasabb hőmérsékleti tartományban (195-200 °C) 
történő távozása valószínűvé teszi Mg-kationok jelenlétét a 
rétegközi térben (esetleg Mg>Ca), és a röntgendiffrakciós 
felvételeken emiatt mutatkoznak vermikulitszerűnek ezek a 
montmorillonitok. A dehidroxilációs folyamat szempontjá
ból a vizsgált montmorillonitok jobban hasonlítanak egy
másra. A mért hőmérsékleti értékek 550-580 °C között 
helyezkednek el. Ez a hőmérsékleti tartomány nem utal a 
szokásos montmorillonittól eltérő extrém oktaéderes kati
on (pl. Mg) összetételre, sem magas hőmérsékletű keletke
zésre. Magas hőmérsékletű tartományban nem tudtunk 
dehidroxilációs folyamatot észlelni, mert minden vizsgált 
minta tartalmazott több-kevesebb mennyiségben kalcitot, 
amelynek termikus disszociációja ugyanebben a tarto
mányban van. Montmorillonit a hidrotermás oldatokból 
való kiválás (Mg>Ca) mellett valószínűleg a biotitok bontá
sa révén is képződött: a K'-ionokat kezdetben vizréteg he
lyettesítette (hidrobiotit), majd az átalakulás során a K - 
ionok helyébe fokozatosan Mg2*-ionok épültek be (vermiku
lit, illetve Mg-montmorillonit).

A paligorszkit [(Mg, Al)2Si4O 10(OH)-4H2O] az agyag
ásványokhoz tartozik, azonban szerkezete erősen eltér a 
többi 'agyagásványétól: lényegében réteg jellegű, és kettős 
piroxénlánc kapcsolódásából álló láncok váltakozó csatla
kozásából áll. A láncokat oktaéderes környezetű kation 
kapcsolja össze. A paligorszkit szerkezetében található 
„víz”-molekulák különböző pozíciókban találhatók:

— az ismételten megszakadó oktaéder sík szélső ionjához 
(főleg Mg) kapcsolódva (szerkezeti vagy kötött víz);

-  a szerkezet csatornáiban elhelyezkedve (zeolitosan 
kötött vagy szabad víz), különböző ionokkal kicserél-



hetően, még nagyobb méretű, hosszú láncos, elnyúj
tott szerves molekulákkal is; a paligorszkit ioncsere- 
képessége 20-36 mekv/100 g között változhat 
(Caillére et al. 1982).

— esetenként a külső felületen megkötve (adszorptív víz).
Elméleti számítások szerint a két, OH-csoportból kelet

kező vízzel együtt a paligorszkitban található víz összesen 
19,6%, ennél nagyobb értékek az adszorptív víz miatt mérhetők.

Magyarország e térségében először írunk le paligorsz- 
kitot. Repedéskitöltő ásványként található kis vastagságú 
(1 -2 mm) erek formájában. Az Üh-22 fúrásban a paligorsz
kit mennyisége 10% fölé emelkedik a következő mélységek
ben: 100,8-112,7; 166,4-167,2; 298,0; 308,0 (<43%, általá
ban vékony 61-90° dőlésű repedésekben) és 441,9 m (76%, 
<40° dőlésű repedésben). A vizsgált mintákban a palig
orszkit a következő fontosabb ásványtársulásban található 
meg: paligorszkit (Üh-22/441,9), paligorszkit+
montmorillonit (Ü h-22/112,7; 167,8; 169,6; 229,2; 298,0 
és 308,1), paligorszkit+kalcit (Üh-22/100,8 és 171,8), 
egyebek közt visszaoldott kalcit üregeiben (Ü h-22/160,0); 
paligorszkit+montmorillonit+kalcit+dolomit (Ü h-22/166,4 
és 167,2). Röntgendiffrakciós felvételeink szerint a paligor
szkit monoklin változata van jelen. Fontosabb röntgen- 
diffrakciós adatait irodalmi adatokkal összehasonlítva az 5. 
táblázat tartalmazza.

Hevítés után készült röntgendiffrakciós felvételek sze
rint a 210 °C-ig fellépő súlyveszteség az adszorpciós és zeo- 
litos víz távozásának felel meg. E fölötti hőmérsékleten az 
ásvány fokozatosan paligorszkit-anhidridbe megy át, ami
kor már szerkezeti víz is távozik. 800 °C-on az ásvány szer

kezete összeomlik, míg 900-1000 °C közötti hőmérsék
leten általában ensztatit és krisztobalit, esetenként kordierit 
és tridimit képződik (N emecz 1973).

Az üveghutai fúrásokból származó minták nem csak 
paligorszkitot tartalmaznak, ezért a kísérő ásványok termi
kus reakciói erősen fedésben vannak a fenti táblázatban be
mutatott, paligorszkitra jellemző reakciókkal. Ezek alapján 
megállapitható, hogy az ásvány jelenlétének felismerése az 
üveghutai ásványegyüttesben a harmadik, 440-490 °C 
között jelentkező reakció alapján lehetséges ( 7. ábra). 
Feltűnő az első reakció alacsony hőmérsékletű szárán rend
szeresen jelentkező inflexió, mely valószínűleg az adszorp- 
ciósan kötött víz reakciója, de az irodalomban alternatíva
ként felmerül valamilyen kation jelenlétének a gyanúja is 
(Caillére, Hénin 1957). A mennyiségi meghatározást ne
hezíti a 6. táblázatban jelzett bizonytalanság és a kísérő 
ásványok fedése. Minden megvizsgált mintában legalább 3, 
a mennyiségi meghatározást nehezítő kísérő ásvány van.

Az illit [K,_, 5Al4[Si7.6 jAIl., 5O20(OH)4]-nH2O] a 
csillámok rokonsági körébe tartozik, tehát rétegszilikát. A 
legtöbb illit dioktaéderes, azaz muszkovitrácsú, de vannak 
trioktaéderes, biotit típusú illitfélék is. Az illit szerkezete a 
muszkovitétól, ill. biotitétól lényegileg abban különbözik, 
hogy kevesebb rétegközi kationt tartalmaz, így gyengébb a 
rétegek összetartása, s kisebb a szabályosság is a rétegsora- 
kozásban. Az illit ezen kívül több, nagyrészt adszorptív vi
zet is tartalmaz.

A rétegpolimorf változatok közül röntgendiffrakciós 
vizsgálataink alapján az Üh-22/182,6 és Üh-22/278,1 jel
zésű minták <2 mikronos frakciójában lM -lM d változatot

A vizsgált paligorszkit röntgendiffrakciós adatai
,5. táblázat

JCPDS 21-958 Monoklin paligorszkit Glasgow 
(N emecz 1973)

Üh- 2 2

166,4
Üh- 2 2

441,9
d Á Int. hkl d Á Int. hkl d Á Int. hkl d Á Int. hkl
10,4 1 0 0 1 1 0 10,35 1 0 0 1 1 0 10,378 1 0 0 1 1 0 10,378 1 0 0 1 1 0

6,36 2 0 2 0 0 6,33 19 2 0 0 6,272 19 2 0 0 6,380 16 2 0 0

5,38 16 -130 5,382 13 -130 5,353 15 5,379 14
4,46 2 0 040 4,462 29 040 4,457 46 040 4,457 30 040
4,36 4 - 1 2 1 4,258 1 1 - 1 2 1 4,345 2 2 - 1 2 1 4,353 6 - 1 2 1

4,14 18 1 2 1 4,129 15 1 2 1 4,114 2 2 1 2 1 4,168 15 1 2 1

3,988 4 2 0 1

3,65 1 0 240 3,648 1 0 131 3,648 2 1 240 3,654 13 240
3,44 4 150 3,436 3 150 3,458 15 3,464 4
3,23 14 231 3,351 7 231

3,223 16 31-1 3,227 50 231 3,232 28 231
3,18 18 400 3,170 23 400 3,178 65 400 3,196 46 400

3,088 1 1 32-1
2,885 3 33-1
2,673 6 41-1

2,609 6 0 0 2 2,609 1 0 421 2,611 2 1 2,632 9
2,585 1 0 440 2,585 15 440 2,579 34 2,602 19
2,555 1 0 -161 2,550 45 2,550 15 -161

2,536 17 061 2,523 36
2,506 1 2 161 2,507 1 2 1 1 2 2,512 2 0 161



6. táblázat
A paligorszkit vizének eltávozási hőmérséklete irodalmi adatok alapján

Reakciók °c Értelmezés Vízmennyiség %
0 ) (2) (3) (4) (5)

1.
180 ( 2 ) 

<210(4) 
50 -200(5)

szabad víz 8,5 9,0 7,5 8 , 0 - 1 0

2 .
280 ( 2 ) 

210-350 (4) 
200-300(5)

kötött víz I. 2 , 1 2 , 0 3,0 4,1 2-4

3-4.
350-600 (2) gyakran kettős csúcs 

350-580(4)
400-600 (5)

kötött víz II. és OH 6,4 6 , 0 8,5 5,2 6 , 0

5.
kb. 800 

580-800 (4) 
800-900 (5)

OH 2 , 0 2 , 0 2 , 1 2 , 0

Összesen; 19,0 19,0 19,0 19,4 - 1 , 0

A hőmérsékletadatok után, valamint a vízmennyiség oszlopai esetében a zárójelben lévő számok forrásai: 1 = Bradley 1940; 2 = Martin Vivaldi, 
F enoll Hach-Ali 1970; 3 = Kulbickj, G rim 1959; 4 = Hayashi 1969; 5 = Ivanova et al. 1974.

mutattunk ki, ami ebben az esetben hidrotermás eredetre 
utal. Ez a változat irodalmi adatok ( N e m e c z  1973) szerint 
a 350 °C alatti hőmérséklettartományban stabil. A diffrak- 
togramon a 20, 24, 29, 35 és 62° 2© d értéknél található 
reflexiók intenzitása kb. azonos. A (001) reflexiója alapján 
valószínűleg kevés szmektitközberétegződés is található 
ebben az illitben. Hasonló 1M típusú illitet ismerünk a 
Velencei-hegységből, valamint Telkibányáról. A termoanali- 
tikai vizsgálat alapján az Ü h-22/182,6 jelzésű mintában az 
illit dehidroxilációjának korrigált hőmérséklete 580 °C. Ha
sonló értéket mértünk recski epitermás eredetű illiten (578 
°C). A fentebb említett telkibányai illit dehidroxilációjának 
csúcshőmérséklete 601 °C, míg a Velencei-hegységből szár
mazó illité 594,5 °C. Általában, az illit a kvarccal együtt 
gyakoribb a vizsgált kitöltésekben.

Az epidot [Ca2 (Al,Fe)3(Si04)3(OH)] termoanalitikai 
vizsgálatokkal is kimutatható volt, kalcit és pirít, valamint 
klorit kíséretében. Az epidotnak egyetlen termikus reakci
ója van, ami esetünkben 964 °C-nál jelentkezik, ez az ás
vány dehidroxilációja.

A Fe-oxidok/oxihidroxidok nagyon elterjedtek a repe
déskitöltésekből származó mintákban, melyek átlagos 
mennyiségét a vizsgált fúrásokban a 7. táblázat tartalmazza.

Megállapítható, hogy a Fe-oxid/oxihidroxidok két fázis
ban képződtek;

-  a korai fázisban oxidatív jellegű oldatok a viszonylag 
redukált granitoidok szilikátjait hematittá, kovává, 
karbonátokká stb. (Fe-oxid/oxihidroxid I) alakították 
át; a repedések külső határain található kőzetbreccsá- 
ban jelentkezik, fő jellemzője a kőzet- és ásványtör
melék állandó jelenléte;

-  a kései fázisban a repedéskitöltő karbonátok (Fe- 
dolomit, ankerit) összetételében található Fe2+ oxidatív 
körülmények között Fe’’-á oxidálódott, majd enyhén 
lúgos közegben (pH 8,5) Fe3’-oxid/oxihidroxid for
májában kicsapódott (Fe-oxihidroxid II). A kitöltés-

7. táb láza t

A Fe-ásványok megoszlása 
az üveghutai fúrások vizsgált mintáiban

Ásványok
[%]

Üh-22 
n = 75

Üh-23 
n= 19

Fe-oxid/oxihidroxidok
(hematit+goethit) 3 2,5

Pirit 0,1 -

n = vizsgált minták száma

ként található Fe-ásványok általában nyílt repedések 
falain elkenődött földes-képlékeny anyagot képez
nek, amiben más ásványi komponens nem vagy csak 
kis mennyiségben található.

További ásványokat mutattak ki elektronmikroszondás 
vizsgálatokkal ( S z a b ó  et al. 1998, 1999): a karbonátos re
pedéskitöltések külső részein izometrikus gránátszemcséket, 
magasabb hőmérsékletű idiomorf dolomitkristályokban 
pedig Ni-tartalmű piritet, Co-Ni arzenidet, U-Th oxidot.

2.3. Kiegészítő adatok a repedéskitöltések eredetéről

Az üveghutai Üh-22 és Üh-23 fúrások mintaanyagá
nak egy részén kiegészítésként a következőket végeztük:

— a karbonátos repedéskitöltésekben található folya
dék zárványok összetételének és a karbonátásványok 
elektronmikroszondás vizsgálatát,

— különböző ásványos összetételű minta 137Cs szorpció- 
jának vizsgálatát,

— stabil izotóp vizsgálatokat (O, C, S),
— K/Ar kormeghatározásokat.
Ezen kiegészítő vizsgálatok alapján a következőket álla

pítjuk meg:
A leggyakoribb repedéskitöltő ásványok, a karbonátok



esetében az elektronmikroszondás és fluidumzárványok 
vizsgálatok alapján megfigyelhető a mélységből a felszín 
felé közelítve az ankerit, Fe-dolomit, Mn-tartalmú dolomit, 
kaiéit jelenléte. Ezek szerint a karbonátásványok legalább 
három szakaszban kristályosodtak. Elsőként a mélyebb 
szinteken reduktív közegben, magasabb hőmérsékleten az 
ankerit, Fe-dolomit és a Mn-tartalmú dolomit, ill. a kaiéit 
egy része (I.: 170-210 °C) keletkezett. Aztán egy második 
hullámban a világos és sötétebb árnyalatú kalcitok képződ
tek, amelyek a reduktív és oxidatív környezetek keveredését 
bizonyítják (II.: 90-130 °C), s végül a másodlagos, meteori
kus eredetű, felszín közeli kalcitok képződtek alacsonyabb 
hőmérsékleten (III.: 40-50 °C), Szabó et al. 1998, 1999).

A plagioklászok (albit-oligoklász) agyagásványosodása 
(illit, montmorillonit) következtében, az alkáliionok/FT 
aránynak megfelelően Ca2' és Na' szabadul fel. Ez határoz
hatja meg az oldatok viszonylag sósabb jellegét is, mint azt 
a karbonáterek fluidumzárványaiban is kimutatták (Szabó 
et al. 1998, 1999).

Az izotópanalitikai vizsgálatok szerint a kitöltések kar
bonátja a mért l80-értékek alapján hidrotermás eredetű és a 
kiválás különböző hőmérsékleten jöhetett létre. A karbo
nátos repedéskitöltéseknek legalább két generációja van, az 
egyik 63-74 °C és egy másik 29-48 °C közötti számított hő
mérsékleten válhattak ki, legalább két hullámban 
(Hertelendi et al. 1998, 1999). Ezek az eredmények 
megerősítik a karbonátok fentebbi generációinak jelenlétét, 
de alacsonyabb képződési hőmérsékletértékek mellett.

A granitoid kőzetekben leggyakoribb karbonátkitöltésű 
repedések anyaga különbözőképpen köti meg a radioaktív 
szennyeződéseket (13,Cs), általában a kalcitos-dolomitos 
összetételűek gyengén (1,14-3,23 dm3/g), kivételt képez 
egy kalcitos-montmorillonitos minta, ami az agyagásvány 
jelenléte miatt 6,16 dm3/g értékű megkötést mutat. Külön
leges eset áll fenn az ankerites összetételű repedéskitöltések 
esetében, amiknél a reduktív körülmények között a Fe2' 
oxidációja következtében kialakuló Fe3*-oxid/oxihidroxidok 
erősen megkötik az izotópokat (5,71 dm3/g) (M. Nagy, 
Kónya 1998, 1999).

Az üveghutai preparált illiten (2-10 0  frakció) K/Ar kor
meghatározást is végeztünk, az eredmények alapján koruk 
75,2±3,0 és 172,9±6,6 millió évnek felel meg, ami középső- 
jura-későkrétabeli képződésre mutat (B a l o g h  1998, 1999).

A kitöltések kőzetmechanikai tulajdonságai a környező, 
befogadó kőzetekétől általában nagyon eltérőek:

-  Az agyagásványos összetételűek sokkal plasztikusab- 
bak, gyakran elkenődnek a hasadékok mentén. 
Összetételükben nagyrészt Mg-montmorillonit vesz 
részt, amely mind kitűnő duzzadóképességével, 
mind pedig adszorpciós tulajdonságaival csökkenti a 
repedések, illetve a vetőzónák áteresztőképességét.

-  A befogadó kőzettel általában összeforrt kvarc, 
káliföldpát, epidot anyagú repedéskitöltések mindig 
zártak, kemények és vízzáróak.

-  A karbonát összetételű repedéskitöltések igen gyak
ran, szimmetrikus zónás-sávos felépítésűek, központi 
részük néha üreges, gyakran visszaoldódás is meg
figyelhető, ami határozottan átjárhatóbbá teszi eze
ket a repedéseket.

3. Következtetések

Vizsgálataink nyomán megállapítottuk, hogy a repedés
kitöltések ásványai több szakaszban, a repedések többszörös 
felnyílása és kitöltése révén képződtek. Az ásványok képző
dése a granitoid képződmények kialakulása után, alacsony 
hőmérsékletű, legalább kétlépcsős hidrotermás fázisban 
valósult meg, és végül egy szupergén fázissal fejeződött be.

A korai fázisban oxidatív jellegű oldatok a viszonylag 
redukált granitoidok szilikátjait hematittá, kovává, karbo
nátokká stb. (Fe-oxid/oxihidroxid I) alakították át; amelyek 
a repedések külső határain található kőzetbreccsában je
lentkeznek, fő jellemzőjük a kőzet- és ásványtörmelék állan
dó jelenléte.

Legmagasabb hőmérsékleten az epidot, klorit, szulfldok 
stb. képződtek.

A repedéskitöltések legnagyobb része karbonátos össze-

8. táblázat

A Mórágyi Komplexum kőzeteire ható hidrotermás hatások

Időbeli sorrend Jellegzetes ásványtársulás
Képződési

hőmérséklet
r a

K/Ar kor 
[millió év] Megjegyzés

Szupergén fázis III. kalcit, Fe-hidroxid Il.(goethit) 40-50

II. hidrotermás 
fázis

kvarc,
II. kalcit,
paligorszkit, illit, montmorillonit,

90-130
75,2±3,0 (illit <10 p) 
106,9±4,1 (illit <2 p) 
117,2±4,5 (illit <2 p) 

172,9±6,6 (illit <10 p)

felsőkréta
középsőkréta
alsókréta
középsőjura

I. hidrotermás 
fázis

I. (Mg, Fe, Mn és RFF?)-karbonát, 
epidot, gránát, szulfidok, kvarc - 
kőzetbreccsa (Fe-oxid/oxihidroxid I.)

170-210

A granitoid 
komplexum 
kialakulása

mikroklin-megakristályok, -erek képződése 
porfiros granitoid kőzetek képződése -  400 330-350

305-320 (biotit±amfibol)
karbon
karbon



tételű. A karbonátok közül vizsgálatainkkal a kalcit, dolomit, 
Fe-dolomit, ill. ankerit, kutnahorít különböző átmeneti for
máit azonosítottuk.

Az autigén montmorillonit általában magasabb hőmér
sékleten képződött vermikulitszerű montmorillonit (Mg>Ca 
montmorillonit). Vermikulit létrejöttéhez azonban nem 
volt elegendő Mg az oldatokban.

Majd az oldatok hőmérsékletének és Mg-koncentráció- 
jának csökkenésével egy újabb fázisban már csak Ca-mont- 
morillonit képződött.

Csökkenő hőmérséklet mellett az oldatok újabb Mg- 
dúsulásának következménye a paligorszkit megjelenése. Az 
illit hidrotermás 1M változatát azonosítottuk néhány min
tában, általában azonban a földpátok agyagásványosodása

következtében, valamint a montmorillonit K’-felvétele ré
vén képződhetett.

Az utolsó fázist képviselik oxidatív körülmények között, 
főleg a függőleges repedések mentén a már kialakult hema- 
tit hidratációja révén képződött Fe-oxidok és -hidroxidok, 
elsősorban hematit, majd a goethit. A kitöltésként található 
Fe-ásványok általában nyílt repedések falain elkenődött 
földes-képlékeny anyagot képeznek, amiben más ásványi 
komponens nem vagy csak kis mennyiségben található.

Összegezve a mikroszkópos és nagyműszeres, valamint 
a kiegészítő vizsgálatok eredményeit a Mórágyi Komplex
um korakarbon korú granitoid képződményeinek és repe
déskitöltéseinek kialakulási eseménysorozata a 8. táblázat
ban tekinthető át.


