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Összefoglalás

Az M3-as autópálya egyes szakaszainak felületén rozsdafoltok és más kőzetelváltozások figyelhetők meg. Ezek okának kiderítése céljából
megvizsgáltuk az aszfaltba beépített kőzetanyag származási helyeit, az ott begyűjtött kőzetfajtákat, az autópálya aszfaltjába mélyített magfúrások
anyagát, továbbá az autópálya kopórétegének néhány erősen mállott kőzetdarabját (a rozsdafoltok közepét). Az ásvány-kőzettani (makroszkópos,
mikroszkópos, röntgendiffrakciós) és geokémiai vizsgálatok eredményei alapján megállapítottuk, hogy:

— Az útépítésnél felhasznált kőzetanyagok származási helyein, a Recsk, Csákánykő- és Tállya, Kopasz-hegy-bányákban begyűjtött
kőzetminták piroxén- és plagioklász-fenokristályokat tartalmazó andezitek. A recski andezit szubvulkáni jellegű, jól kristályosodott, a tállyai an-
dezit vulkáni jellegű, kevésbé kristályos, kőzetüveget tartalmazó, a recskinél savanyúbb kőzet.

— A recski andezitben a kőzetalkotó ásványok (plagioklászok, piroxének) átalakulása változatos elszíneződést okoz. A világosabb szürke vál-
tozatokban karbonátosodás, a vörösben limonitosodás figyelhető meg, míg a vöröses-sárgás elváltozásokat a limonit mellett megjelenő
agyagásványok okozzák. A tállyai bánya sötétszürke porfíros és világosszürke andezitváltozataiban előforduló pirit és markazit a szabad levegőn
limonittá, goethitté alakul, ez okozza a bánya kőzetein és az aszfalt kopórétegén is megfigyelhető rozsdabarna foltokat.

— A fentebb ismertetett folyamatok közül az aszfalt kopófelületén a pirit (markazit) mállása megy végbe a leggyorsabban és leglátványosabban. A
bomlási folyamat mindaddig eltart, ameddig a kiindulási anyag megtalálható és az átalakuláshoz kedvező feltételek is fennállnak. Az átalakulás lassab-
ban ugyan, de végbemehet az aszfaltréteg belsejében is olyan esetekben, amikor a zúzottkődaraboknak nincs bitumenburka és a pórusokon keresztül
vízzel (főleg sós vízzel), valamint oxigénnel érintkeznek. A pirit mállása során keletkezett kénessav és kénsav a kőzet, vagy a közvetlen környezet kar-
bonáttartalmával reagálva megkötődik, semlegesítődik. A kémiai reakciók következtében az adott kőzetdarab mechanikai szilárdsága csökken.

— Az autópálya aszfaltjába mélyített magfúrások anyagának makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata szerint 114,5 és 143,5 km között recski
andezitet, 143,5 és 174,5 km között pedig tállyai andezitet használtak fel az útépítésre. A fúrómagok metszetein végzett számítógépes
planimetrálás alapján az aszfaltban a zúzottkődarabok részaránya 70% körüli, maximum 2%-nyi az üreg, a többi részt pedig bitumenhabarcs tölti
ki. Vizsgálataink szerint az aszfalthoz felhasznált kőzetek masszívak, nagy részük üde, de kis hányaduk (maximum 2%) már különböző mértékben
mállottan került a helyére. A bitumenhabarcs a kőzetszemcsék legtöbbjének felszínét jól bevonja, azokra jól tapad, kivéve az üregek szomszéd-
ságában elhelyezkedő, a bontott és a töredezett, illetve egyenetlen szegélyű kőzetdarabokat.

— Az elvégzett vizsgálatok eredményei bizonyították, hogy az útépítéshez felhasznált kőzetanyagok alkalmasságának eldöntéséhez nem ele-
gendő csupán a szabványokban kötelezően előírt kőzetmechanikai vizsgálatok elvégzése, emellett szükség van ásvány-kőzettani és geokémiai
elemzésekre is, és nem csak a bányanyitás előtt. Erre példaként szolgálhat az olyan üde andezit, amely 1-2% piritet tartalmaz és a mechanikai vizs-
gálatok alapján kiváló minősítést kap. Ugyanakkor rövid időn belül a pirit víz, oxigén és meleg hatására mállásnak indul, ezzel a kőzet szilárdsága
csökken. A folyamat az utak téli sózása után, amely a közeg pH-ját megváltoztatja, felgyorsul. A mállás akkor indul be, ha a piritet tartalmazó
kőzetdarab bitumenfilm-burka hiányzik, vagy eltűnik.
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Abstract

Some rusty spots and weathered rocks can be observed on certain sections of highway M3. In order to find out its reason the following features
were investigated: the sites of origin of rocks built in the asphalt, the rock types collected there, the composition and rock fragments of the asphalt
layer of M3, and the strongly weathered rock fragments in the central part of the rusty spots on the abrasive layer. Based on mineralogical and
petrologic investigations (macroscopic, microscopic and X-ray diffraction) and geochemical analyses the following conclusions have been drawn: 



Bevezetés

Az M3-as autópálya Füzesabony–Polgár (114,5–174,5
km) közötti szakaszának (1. ábra) burkolatában kőzetelvál-
tozások, vörösesbarna rozsdafoltok figyelhetők meg. Az
Állami Autópálya-kezelő Rt.1 megbízásából megvizsgál-
tuk a jelenség okát, az érintett kőzetek különböző mállási
fokozatait, ásvány-kőzettani és geokémiai összetételét,
valamint származási helyét.

Munkánk célja annak megállapítása volt, hogy (1) az
aszfaltrétegbe beépített kőzetanyag valóban az útépítési
dokumentumokból ismeretes bányákból származik-e; (2)
mi okozza az aszfaltréteg felszínén megfigyelt kőzetelvál-
tozásokat, és előfordulnak-e azok az aszfaltréteg teljes
szelvényében; (3) milyen az aszfalt mintaszeletekben az
összetevők aránya, minősége.

Kitűzött célunk elérése céljából az alábbi munkákat
végeztük el:

— Megvizsgáltuk a recski Csákánykő- és a tállyai
kopasz-hegyi bánya falait, mintákat gyűjtöttünk be, és
részletesen megvizsgáltuk azok ásványtani, kőzettani és
geokémiai tulajdonságait.

— Planimetrálást végeztünk az említett útszakaszon
lemélyült 24 db ellenőrző fúrás magjából kivágott minta-
szeleten. Ennek során meghatároztuk a kőzettípusok asz-
faltrétegenkénti előfordulási arányát, a zúzottkő felüle-
tének bitumenfilmmel történő bevonását, a szemcseelosz-
lást és a pórusok arányát. Összehasonlítottuk a bányákból
származó kőzettípusokat az aszfaltban lévő kőzetekkel.

— Mintákat szedtünk az autópálya kopórétegének
felületén észlelt elszíneződött foltokból és bontott kőzet-
darabokból, megvizsgáltuk ásványtani és kémiai
összetételüket, majd összehasonlítottuk a bányákból szár-
mazó kőzettípusokkal.

Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján részlete-
sen jellemeztük a két bányában található kőzettípusokat és
az aszfaltrétegben fellelhető kőzeteket, azoknak bontottsá-
gi fokát, valamint meghatároztuk aszfaltrétegenkénti elter-
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— The rock samples collected from the original sites, the Csákánykő quarry at the village of Recsk and the Kopasz Hill quarry at the village of
Tállya, that were used for road construction turned out to be andesite with pyroxene and plagioclase phenocrystals. The andesite of Recsk is well
crystallised with subvolcanic character, while that of Tállya is a more felsic and less crystallised volcanic rock with glass. 

— The weathering of the rock-forming minerals (plagioclase, pyroxene) causes varying discolouration. The light grey varietis are caused by car-
bonatisation and the reddish colours by limonitisation, while the red and yellow alterations appear as results of the occurrence of clay minerals
with limonite. In the dark grey porphyric and light grey andesites of Tállya pyrite and marcasite transform to limonite and goethite on fresh air. This
weathering causes the rusty spots both on the rocks of the quarry and on the abrasive layer of the asphalt. 

— Within the above mentioned disintegration processes, the weathering of pyrite (marcasite) is the fastest and the most spectacular process
occurring on the abrasive layer. The weathering proceeds until the starting material and the conditions of weathering still exist. This weathering
process can also occur, though more slowly, in the inner part of the asphalt if the rock fragments are not coated with bitumen and so they can be in
contact with (salty) water and oxygen through the pores. The sulphurous and sulphuric acid arising by the weathering of pyrite reacts to carbonates
of rock fragments or those of the immediate surroundings, thus it is bound and neutralised. As the consequence of chemical reactions the mechani-
cal stability of the given rock fragment is also diminishing.

— Macroscopic and microscopic tests of core drillings penetrated in the asphalt of the highway showed that andesites of Recsk and Tállya were
used for road construction in the sections between 114.5–143.5 km and 143.5–174.5 km, respectively. According to the digital planimetric study of
core sections some 70% and 2% of the asphalt is made up of road-metal and caverns, respectively, the rest is filled with bituminous mortar.
According to the study performed the main part of the rocks used for the asphalt is unweathered, massive but some of them (max. 2%) had already
been weathered when they were delivered. Bituminous mortar encrusts well the main part of rock fragments, it adheres well to them except for
weathered, fractured rock fragments of uneven border in the vicinity of cavities.

— The results of the investigations confirm that the required examinations of rock mechanics are not sufficient to decide the suitability of the
rock material built in the asphalt. Moreover, mineralogical, petrological and geochemical investigations are also required and not only before open-
ing the quarry. For example, a fresh andesite with only 1-2% of pyrite can get excellent qualification of rock mechanics. However, pyrite is altered
quickly if water, oxygen and high temperature are present, therefore the stability of the fragment will decrease. This process becomes faster after
the salting of roads in winter because of the change in pH. This weathering process starts if the bitumen coat of the rock fragment containing pyrite
is either missing or disappears. 

1 Az intézmény a következő nevet használja: Állami Autópálya Kezelő
Részvénytársaság, Budapest.

1. ábra. Az M3 autópálya vizsgált szakaszának helyszínrajza 
1 — autópálya; 2 — jelenleg épülő autópálya szakasz; 3 — kőbánya; 4 —

település

Figure 1. Overview map of the studied section of highway M3 
1 — highway; 2 — highway section currently under construction; 3 — quarry; 

4 — settlement



jedését. Hasonlóságot és különbözőséget mutattunk ki az
általunk vizsgált bányák kőzettípusai és az aszfaltréteg zú-
zottkőanyaga között. Az elvégzett vizsgálatok ered-
ményeiről részletes jelentés készült (CSERNY et al. 2004).

Az Állami Autópálya-kezelő Rt. minősítési dokumen-
tációi és vizsgálati jegyzőkönyvei szerint az M3-as
autópálya vizsgált szakaszának aszfaltjához az útépítési bi-
tument Százhalombattáról, a mészkőlisztet Bélapát-
falváról, a zúzottkövet Recskről és Tállyáról szállították a
keverőüzemekbe, azaz Mezőkövesdre, Hejőpapira, Mező-
csátra, illetve Görbeházára (1. ábra).

Az autópálya építése során a megfelelő anyagból
előkészített és tömörített alapra három réteg aszfaltot vittek
fel mintegy 25–30 cm össz-vastagságban. Az aszfaltha-
barccsal körbevett zúzottkő szemcseeloszlása rétegenként
változott. A vastagabb alsó és középső rétegben a durvább
kőzetdarabok domináltak, míg a kb. 3-5 cm vastag felületi,
ún. „kopóréteg”-be a kisebb méretű zúzottkő került.

Az aszfalt kőzetanyagát szolgáltató bányák
földtani helyzete

A recski Csákánykő-bányában (1. fénykép) a Mátrai
Andezit Formációba tartozó felső-bádeni karbonátos
piroxénandezit kitermelése folyik már az 1950-es évek óta.
A bányanyitáskor JUGOVICS (1950, 1951), majd a kőbá-
nyászat erőteljes fejlesztése és a térképezés során többek

között BALOGH, RÓNAI (1965), NAGY (1967), VARGA et al.
(1975) vizsgálták részletesen ezt a különös kémiai
összetételű andezitet, amely az átlagos, üde andezitekhez
képest hatszoros-tízszeres mennyiségű CaCO3-ot tartalmaz.

Ez a világosszürke, durvaszemcsés, karbonátos piro-
xénandezit a Mátra hegység keleti főgerincének északi
előterében a Som-hegy, Pálbikk, Csákánykő, Györketető
vonulatában jelenik meg. Az andezit vastagsága elérheti a
180 métert. A Csákánykő-bánya falát függőlegesen álló
vastag, öt- és hatszögletes andezitoszlopok alkotják. A pla-
gioklász (labradorit) és a piroxén (hipersztén vagy bronzit
és kevesebb klinopiroxén) fenokristályok szabad szemmel

is jól láthatók. A kőzet alapanyaga gyakran erősen kalci-
tosodott, szideritesedett. A kőzet üregeiben különböző kar-
bonátásványok találhatók, amelyek kiválási sorrendjét
NAGY (1967) vizsgálta. Ez az andezit sokféle kőzetzárványt
tartalmaz, pl. mélységi pegmatitos jellegű kvarcot (kontak-
tátalakulási szegéllyel), márványosodott mészkövet,
márgát, gránitot, piroxenitet, diabázt, oligocén agyag-
márgát és homokkövet. Kőolajtartalmú üregek is megfi-
gyelhetők benne (VARGA et al. 1975). Nagy karbonáttar-
talmát az eredményezhette, hogy a magma hosszú időn át
a mélyaljzat karbonátos tömegében nagy mennyiségű
CaCO3-ot asszimilált, amit üvegállományába épített be, így
karbonátos metaszomatózis játszódott le (VARGA et al.
1975).

A bányában az andezit feküjét felső-oligocén agyagos
üledékek alkotják, keleti szegélyén riolittufa, nyugati
szárnyán pedig felszakított ostreás karbonátos aleurit for-
dul elő (VARGA et al. 1975).

Repedések mentén és felszínközelben, ahol oxidáció
érte a kőzetet, ott erősebben bontott, eredeti világosszürke
színe barnásrózsaszínre változott. Az utóbbi kőzetben
limonit-, goethit- és hematitfészkek fordulnak elő (VARGA

et al. 1975). A bányafalban az andezitoszlopok törési
felületén jól látszik a fokozott, repedés menti oxidáció. A
bányászok szerint a kitermelt szürke kőzetanyag színe is
hamarosan barnásrózsaszínre változik.

A Tállya melletti Kopasz-hegyen a Tokaji Vulkanit
Formációba tartozó felső-szarmata piroxénandezitet fejtik
(2. fénykép). Itt is már több évtizede működik a kőbánya,
amelynek részletes kutatását az Országos Földtani Kutató
és Fúró Vállalat Észak-magyarországi Üzemvezetősége
végezte 1967–1970 között. A bányászat és a térképezés
kapcsán is többen vizsgálták a bánya kőzetanyagát
(BOCZÁN et al. 1966; VÁRHEGYI 1968; KÁLI et al. 1970;
GYARMATI 1977; RÓZSA, PAPP 1988, 1996).

Ez a felső-szarmata piroxénandezit a Tokaji-hegység-
ben elszigetelten, különálló foltokban jelenik meg, területi
elterjedése lényegesen kisebb, mint a hegység arculatát
kialakító savanyú piroxénandezitnek. A kőbányászati ku-
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1. fénykép. Recsk, Csákánykő-bánya, a bánya alsó és középső szintje 

Photo 1. Csákánykő quarry, Recsk, the lower and middle levels

2. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya, a bánya alsó, középső és mál-
lott fedő szintje

Photo 2. Kopasz-hegy quarry, Tállya. Lower and middle levels and the 
top weathered layer
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tatófúrások szerint Tállya és Erdőbénye környékén a pi-
roxénandezit átlagosan 50–250 méter vastagságú.

Az általánosan jellemző sötétszürke, lemezes-pados
megjelenésű, makroszkóposan üdének tűnő piroxénandezit
a bányától nem messze mélyült mádi fúrások vizsgálata
szerint bontott, szericitesedett, karbonátosodott, klori-
tosodott fenokristályokat tartalmaz. Kovásodás, illetve
kalcedon- és karbonát-üregkitöltések is megjelennek ben-
ne. Az andezit legfelső részét lyukacsos, hólyagos, salakos
vörös andezit és agglomerátum alkotja, amely erősen
limonitosodott, kaolinosodott, piritesedett, kloritosodott.
Gyengén kristályos alapanyaga és fenokristályai is erősen
bontottak, földpátjai teljesen átalakultak, szericitesedtek és
agyagásványosodtak, piroxénje kloritosodott, repedések
mentén kova, kvarc, alunit és krisztobalit jelenik meg
(GYARMATI 1977).

A kopasz-hegyi bányában a piroxénandezit többnyire
sötétszürke színű, szembetűnően oszlopos megjelenésű (3.
fénykép). A kőzet kristályossági foka és a porfíros ás-

ványszemcsék részaránya a mélységgel nő. A porfíros
ásványszemcsék között leggyakoribb a plagioklász, továb-
bá az augit és a hipersztén (ferrohipersztén), valamint
elvétve olivin is előfordul. A zónás plagioklászok anortit-
maggal és külső labradoritövvel rendelkeznek. Az andezit
hólyagüregeinek falán kalcit-, dolomit-, sziderit- és barit-
kiválás található, és a legfelső szintben gyakoriak az opál-
csomók is (GYARMATI 1977).

A Kopasz-hegy piroxénandezitje szarmata korú, hullott
és áthalmozott riolittufába nyomult be, valamint azt rész-
ben áttörve felszíni lávafolyásokat képezett (4. fénykép). A
képződmények legfelső részén megjelenő lyukacsos,
hólyagos, salakos vörös andezit és agglomerátum gázok-
ban és gőzökben gazdag láva felszínre ömlése nyomán
alakult ki. Az andezittest felső része oszlopos elválású,
gyakran hidrotermálisan elváltozott (agyagásványosodott,
karbonátosodott, kovásodott, piritesedett) és főként
barnásvörös, montmorillonitból és kaolinitből álló andezit-
málladék képződött (5. fénykép). Lejjebb pneumatolitos

ásványosodás (turmalin, epidot) jellemző (GYARMATI 1965,
1966; BOCZÁN et al. 1966). 

Az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat Észak-
magyarországi Üzemvezetősége 1967–1970 között
végzett részletes kutatása szerint a bányafal és a bányától
Ny-ra és K-re eső kutatófúrások kőzetanyaga nagyrészt
fagyálló, a felső 10–15 méteres zóna viszont rossz
fagyállóságú, és a koptatottsági vizsgálat szerint is
gyenge minőségű (VÁRHEGYI 1968; KÁLI et al. 1970;
GYARMATI 1977).

A kőbányákból begyűjtött kőzetek 
jellemzése

A két kőbánya termelési és meddő szintjein több
kőzetváltozatot is begyűjtöttünk, amelyek közül 20 mintát
részletes kőzettani, röntgendiffrakciós és teljes kémiai

3. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya, a fedő szint oszlopos elválású
andezitje, benne repedések és erősen mállott zónák láthatók

Photo 3. Kopasz-hegy quarry, Tállya. The columnar jointing of the top 
layer andesite with cracks and strongly weathered zones

4. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya. A bánya alsó szintjének
kőzetfalában különböző szerkezetű és színű andezittestek figyelhetők

meg, melyek az egyes lávafolyások termékei

Photo 4. Kopasz-hegy quarry, Tállya. In the lower level of the quarry,
the differently structured and coloured andesite bodies are the prod-

ucts of different lava flows top weathered layer

5. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya. A fedő szint oszlopos elválású
andezitje, melyben hidrotermálisan erősen elváltozott részek figyel-

hetők meg, fehér és barnásvörös foltokként, zónákként

Photo 5. Kopasz-hegy quarry, Tállya. In the weathered andesite, the
whitish and reddish spots and zones are indications of hydrothermal 

alteration
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vizsgálatnak vetettünk alá. A minták kiválasztásánál az il-
lető bányákban megtalálható, egymástól eltérő kőzettípu-
sokra, valamint a különböző mállási fázisokat képviselő
képződményekre koncentráltunk, vagyis nem átlag-
mintákat szedtünk.

A recski Csákánykő-bányából szürke és vörös dur-
vaszemcsés, egyenetlen törésű, kemény andezitet (6. és
7a–b. fénykép), világosszürke közepesen mállott andezitet,
világosszürke porfiros limonitosodott andezitet, koncent-
rikus gyűrűkben vöröses sötétbarna-sárgásbarna el-
színeződésű erősen bontott, agyagos-limonitos andezitet
(8a–b. fénykép), sárgásfehér, kis keménységű agyag-
ásványosodott andezitet és a kőzet elválási síkjain megje-
lenő sárgásbarna-vörösesbarna limonitos felületi bevonatot
(9. fénykép) mintáztunk meg.

A tállyai kopasz-hegyi bánya alsó szintjéről vilá-
gosszürke és szürke, néhol foltos, enyhén irányított szövetű,
kemény, hólyagüreges andezitet (10. és 11a–b. fénykép),
valamint héjas szerkezetű markazitos gumót és fehér,
szilánkos-kagylós törésű, közepes keménységű „porcelani-
tot” gyűjtöttünk be. A középső bányaszintből kemény, szilán-

8. fénykép. Recsk, Csákánykő-bánya. Erősen bontott, agyagos-limoni-
tos andezit száraz törési (a) és nedves vágási felülete (b)

Photo 8. Csákánykő quarry, Recsk. Limonitic andesite, its dry (a) and
wet cut (b) surface

6. fénykép. Recsk, Csákánykő-bánya. Szürke és vörös, durvaszemcsés, 
egyenetlen törésű, kemény andezittömb friss törési felülete

Photo 6. Csákánykő quarry, Recsk. A hard, red and grey, granular an-
desite block with the freshly broken surface

9. fénykép. Recsk, Csákánykő-bánya. Egy korábbi limonitosodott
(okker, vörös szegéllyel) és egy friss (szürke, vörös szegéllyel) törési 

felület az andeziten

Photo 9. Csákánykő quarry, Recsk. An earlier limonitic and a fresh
(grey with red rim) broken surface on andesite

7. fénykép. Recsk, Csákánykő-bánya. Vörös peremű szürke andezit 
száraz törési (a) és vágási felülete (b)

Photo 7. Csákánykő quarry, Recsk. Grey andesite with red rim, its dry
(a) and dry cut (b) surface

a) b)

b)a)

10. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya, a bánya alsó szintje. A falból
lerobbantott, szállításra váró szürke, enyhén irányított szövetű,
kemény, hólyagüreges andezit, az elválási lapok mentén okker színű 

bontott kéreggel

Photo 10. Kopasz-hegy quarry, Tállya, lower level. Grey, porphyric an-
desite block exploded from the wall. Note the ochre crust along the

cleavages
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kosan törő, sötétszürke porfíros, üveges (12a–b. fénykép);
szürke, világosszürke foltokkal tarkított (13a–b. fénykép); és
sötétszürke, hólyagüreges andezitváltozatokat, valamint zöld
agyagos repedéskitöltést mintáztunk meg. A fedőképződ-
ményekből sötétszürke; fehér; sárgásbarna-barna; ill. zöld

foltos, kemény, de bontott andeziteket (14a–b. fénykép);
valamint sárgásfehér, sárgásszürke, kis keménységű, erősen
agyagosodott andezit mintákat vettünk.

Vékonycsiszolataink vizsgálati eredményei alapján a
tállyai és recski kőbányákból származó kőzetek mind
piroxén- és plagioklász-fenokristályokat tartalmazó an-
dezitek. Szövetük nem irányított, a tállyai minták porfíros
interszertális (15. fénykép), míg a jobban kristályosodott

recski kőzetek porfíros mikroholokristályos (16. fénykép)
szövetet mutatnak. A fő különbség a két kőbánya kőzetei
között az, hogy míg a recski andezit szubvulkáni jellegű,
jól kristályosodott, fenokristályainak és mafikus elegy-
részeinek részaránya nagyobb, továbbá zónás plagioklász
(17. fénykép) és karbonátosodó klinopiroxén-fenokristá-
lyok (18. fénykép) jellemzők rá, addig a tállyai andezit
vulkáni jellegű, mintái kőzetüveget tartalmazó, kevésbé

11. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya. Szürke foltos, irányított
szövetű andezit száraz törési (a) és nedves vágási felülete (b)

Photo 11. Kopasz-hegy quarry, Tállya. Grey spotted andesite with ori-
entated texture, its dry (a) and wet cut (b) surface

a) b)

a) b)

b)

a)

13. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya. Szürke, foltos andezit száraz 
törési (a) és nedves vágási felülete (b)

Photo 13. Kopasz-hegy quarry, Tállya. Grey, spotty andesite, its dry
(a) and wet cut (b) surface

12. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya. Sötétszürke, porfíros, üveges
andezit száraz törési (a) és vágási felülete (b)

Photo 12. Kopasz-hegy quarry, Tállya. Dark grey, porphyric, glassy an-
desite, its dry (a) and dry cut (b) surface

15. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya. A porfíros interszertális
szövetű andezitben plagioklász- és piroxén-fenokristályok, az alapa-
nyagban plagioklászlécek, piroxéntűk és opak ásványok láthatók. 10×

obj. 1N. (A kép hosszú éle 1,8 mm)

Photo 15. Kopasz-hegy quarry, Tállya. Porphyric, intersertal texture
with plagioclase and pyroxene phenocrystals. The matrix contains
plagioclase laths, pyroxene needles and opaque minerals. 10×, 1N.

(The long edge of the photo is 1.8 mm)

b)a)

14. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya. Bontott andezit száraz törési
(a) és vágási felülete (b)

Photo 14. Kopasz-hegy quarry, Tállya. Weathered andesite, its dry (a)
and dry cut (b) surface
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kristályos, enyhén savanyúbb kőzetek. Ez utóbbiakban
kisebbek és rosszabbul fejlettek a fenokristályok, az ala-
panyagban, ill. plagioklászban pedig zárványként jellem-
ző a kőzetüveg (19. fénykép). Ezzel szemben a recski
kőzetek jól fejlett, nagyméretű fenokristályokat tartal-
maznak, az alapanyaguk is teljesen kikristályosodott, és
átlagos szemcseméretük nagyobb, mint a tállyai mintáké. 

A piroxén- és plagioklász-fenokristályok eloszlásában
is van különbség a két kőbánya kőzetei között. A tállyai an-
dezitek többnyire fenokristályokban és piroxénben is
szegényebbek, valamint az apró piroxén- és plagioklász-
szemcsékből álló aggregátumok (20. fénykép) mint kristá-
lyosodási gócok megjelenése is jellemzőbb rájuk.

A mindkét bányában előforduló világosabb szürke
színű változatok minden esetben karbonátosodtak, míg a
sötétszürke kőzetek nem.

A hólyagüregek tekintetében is megfigyelhetőek
különbségek a két terület kőzetei között. A recski minták-

16. fénykép. Recsk, Csákánykő-bánya. A recski kőzetekre jellemző,
porfíros mikroholokristályos szövet mikroszkópos képe. 4× obj. ×N.

(A kép hosszú éle 4,2 mm)

Photo 16. Csákánykő quarry, Recsk. The typical porphyric, well crys-
tallised, holocrystalline texture of andesite from Recsk. 4×, ×N. (The 

long edge of the photo is 4.2 mm)

17. fénykép. Recsk, Csákánykő-bánya. A szubvulkáni andezitben
erősen zónás plagioklásztáblák figyelhetők meg. 4× obj. ×N. (A kép

hosszú éle 4,2 mm)

Photo 17. Csákánykő quarry, Recsk. Strongly zoned plagioclase tables
in andesite of Recsk. 4×, ×N. (The long edge of the photo is 4.2 mm)

18. fénykép. Recsk, Csákánykő-bánya. A szubvulkáni andezitben jel-
legzetesen karbonátosodó klinopiroxén-fenokristályok. 4× obj. ×N. (A

kép hosszú éle 4,2 mm)

Photo 18. Csákánykő quarry, Recsk. The characteristic alteration to
carbonates of the clinopyroxene phenocrystals. 4×. ×N. (The long 

edge of the photo is 4.2 mm)

19. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya. A vulkáni jellegű andezitben
kőzetüveg-zárványsorokat tartalmazó plagioklász-fenokristály látható.

10× obj. ×N. (A kép hosszú éle 1,8 mm)

Photo 19. Kopasz-hegy quarry, Tállya. Rows of glass inclusions in pla-
gioclase phenocrystals. 10×, ×N. (The long edge of the photo is 1.8

mm)

20. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya. Plagioklász- és piroxénszem-
csékből álló aggregátum (glomeroporfíros szövet). 4× obj. ×N. (A kép 

hosszú éle 4,2 mm)

Photo 20. Kopasz-hegy quarry, Tállya. Plagioclase and pyroxene ag-
gregates. (glomeroporphyric texture). 4×, ×N. (The long edge of the

photo is 4.2 mm)



ban a nagyobb méretű, csipkézett szegélyű, karbonátos
kitöltéseken víztiszta, tűs kristályok jelennek meg (21.
fénykép), míg a tállyai hólyagüregeket kétfázisú, egy
vasasabb gömbös, ill. egy legyezőszerű, tisztább karbo-
náttal jellemezhető képződmény tölti ki (22. fénykép).

A két bánya kőzeteiben megfigyelt makroszkópos és
mikroszkópos különbözőségek alapján a két területen az
andezitek átalakulása is eltérő. A kőzet egészének vöröses
elszíneződése a recski típusokat jellemzi, míg a kissé zöl-
des árnyalatú, elsősorban agyagásványos-pirites bontás a
tállyai kőzetek sajátja. Ezen kívül a recski kőzetek ke-
vesebb opak ásványt tartalmaznak, azok is elszórtan a
kőzet alapanyagában figyelhetők meg, akár másodlagosan
keletkező szemcsék formájában. A tállyai andezitekben
már terepen, szabad szemmel is megfigyelhetők az opak
ásványok, a szórtan vagy az elválási lapok mentén jelent-
kező markazit és pirit (23. fénykép).

Ezzel a kőzettani képpel jó egyezést mutatnak a
geokémiai elemzések eredményei. A mafikus ásványokba
beépülő Fe, Mg, Mn mennyisége egyértelműen magasabb
a recski mintákban, összhangban az alacsonyabb SiO2-tar-
talommal. A minták vöröses elszíneződése a Fe2+ oxi-
dálódásának az eredménye.

A recski kőfejtő mintái változó mértékben agyag-
ásványosodtak, és általában jellemző rájuk a goethit, vala-
mint nyomokban a hematit jelenléte. Az utóbbiak adják a
kőzet vöröses színét, amelyet az amorf fázisban előforduló
gélszerű vashidroxid is okozhat. Az ebből a kőfejtőből
származó mintákra általában jellemző a kisebb agyag-
ásvány- és amorffázis-, valamint a nagyobb földpáttar-
talom is (1. táblázat).

A tállyai kőfejtő felső két szintjében gyűjtött kőzetek,
amelyeket egyébként meddőként különítenek el, erősen
bontottak és agyagásványosodtak. Az alsó szint kőzetei vis-
zont kevésbé bontottak. Az utóbbi szintről származik néhány
ásványtani érdekesség is, pl.: fehér porcelanit (82% kovasav-
ásvány), repedéskitöltések (65% kvarc, ill. 76% agyag-
ásvány) és vasszulfidgumó (80% FeS2). A tállyai bányából
gyűjtött mintáknak magasabb agyagásvány-, amorffázis- és
alacsonyabb földpáttartalma van a recskihez viszonyítva.
Hintésként vagy a repedések falain vékony kérgek formá-
jában, kis mennyiségben, de gyakran előfordul markazit és
pirit, amely a kőzetet ért hidrotermális hatás következménye.

CSERNY TIBOR et al.246

1. táblázat. A tállyai kopasz-hegyi és a recski Csákánykő-bányában
gyűjtött kőzetek fontosabb ásványcsoportjainak eloszlása a röntgen-

diffrakciós vizsgálat alapján

Table1. Distribution of main mineral-groups of the rock-samples from
the quarries Kopasz-hegy, Tállya; Csákánykő, Recsk, on the basis of

X-ray analyses

22. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya. A tállyai andezitre jellemző
kétfázisú hólyagüreg-kitöltés. 25× obj. ×N. (A kép hosszú éle 0,68

mm)

Photo 22. Kopasz-hegy quarry, Tállya. Two-phase amygdale filling
characteristic of the andesite of Tállya. 25×, ×N. (The long edge of

the photo is 0.68 mm)

23. fénykép. Tállya, kopasz-hegyi bánya, alsó szint. Szürke andezit
elválási lapja mentén markazit és pirit látható

Photo 23. Kopasz-hegy quarry, Tállya, lower level. Marcasite and
pyrite crystals along the cleavages of grey andesite

21. fénykép. Recsk, Csákánykő-bánya. Nagyobb méretű, csipkézett
szegélyű, karbonátos kitöltéseken víztiszta, tűs kristályok jelennek

meg. 10× obj. ×N. (A kép hosszú éle 1,8 mm)

Photo 21. Csákánykő quarry, Recsk. Transparent crystal needles on
the larger sized, serrated carbonate amygdale. 10×, ×N. (The long

edge of the photo is 1.8 mm)



Az autópálya aszfaltjának vizsgálati 
eredményei

Az M3-as autópálya 114,5 és 174,5 km (Füzes-
abony–Polgár) közötti szakaszán 24 db minőség-ellenőrző
magfúrás mélyült, amelyek mintaszeletein kiválasztottuk az
aszfalt kővázát alkotó legfontosabb kőzettípusokat, majd
meghatároztuk a kőzettípusok aszfaltrétegenkénti elter-
jedését. Ezt követően a típusosnak mondható rétegszaka-
szokon részletes mikroszkópos leírást, röntgendiffrakciós és
teljes kémiai elemzéseket végeztünk annak érdekében, hogy
a mintaszeletek kőzetanyagát összehasonlítsuk és azonosít-
suk a bányákban előforduló kőzetváltozatokkal. 

Az egyes aszfaltszeleteken belül mindhárom rétegben
megállapítottuk a kőzetek fő típusainak relatív arányát, az
üregek gyakoriságát és nagyságát, továbbá a bitumenha-
barcs megkötődésének mértékét.

Az aszfalt kőzetanyagának makroszkópos 

vizsgálati eredményei

A 114,5–143,5 km közötti autópálya-szakaszról szár-
mazó aszfaltszeletekben (24. fénykép) gyakori szürke,
szürke-vörös átmenetes és vörös andezitek, valamint az

alárendelten megjelenő világosszürke homogén andezit és
sárgás-rozsdabarna-vörös kisebb keménységű bontott an-
dezit a recski bányából általunk begyűjtött mintákhoz
(7a–b. fénykép) hasonlóak. A rozsdabarna limonitos fol-
tok, ill. bevonat, amelyek helyenként a szemcsék felületén
megjelennek, a bányában a kőzeteken szintén megfigyel-
hetők (8a–b. fénykép).

A 143,5–174,5 km közötti autópálya-szakaszról szár-
mazó aszfaltszeletekben (25. fénykép) a kőzetanyag túl-
nyomó részét kitevő kemény, sötétszürke, porfíros andezit
és annak hólyagüreges változata, továbbá a lényegesen
ritkább sötétszürke, ill. világosszürke foltos andezit,
végül a gyengén agyagásványosodott plagioklász-feno-
kristályokat tartalmazó, sötétszürke porfíros andezit a

tállyai bányából általunk begyűjtött mintákhoz hasonló
(12a–b fénykép). A szemcsék egy részének felszínén
látható rozsdabarna limonitfoltok a bánya kőzetein is
megfigyelhetőek.

Az aszfaltréteg kőzetanyagának mikroszkópos 

vizsgálati eredményei

A kristályosság foka, amely a kőfejtőkből származó an-
dezitek jó elkülönítő bélyegeként szolgál, az aszfaltokban
is segít csoportosítani a kőzettípusokat. Míg a tállyai
minták 17–33, addig a recski andezitek jóval magasabb,
37–45%-ban tartalmaznak fenokristályt. Emellett még ez
utóbbiakban az alapanyag is jobban kikristályosodott,
kőzetüveg már nem jelenik meg. Ez a különbség az aszfal-
tok kőzetdarabjaiban is nyomon követhető. A Tállyáról
származtatható minták 15–37, míg a Recskről származ-
tathatóak 26–43% fenokristályt tartalmaznak. Ugyanez
mondható el a mafikus ásványok részarányáról, habár itt
már nem olyan egyértelmű az elkülönülés.

A Recskről származó kőzeteket változékonyabb átala-
kulás jellemzi. A vörös és sárga minden árnyalata előfordul

Az M3-as autópálya burkolatának környezetföldtani vizsgálata 247

24. fénykép. Az autópálya „recski szakaszán” 125,6 km-nél mélyült
6/2 fúrás mintaszelete. A magszeletet — könnyebb feldolgozása
érdekében — az aszfaltszelvény középső és alsó réteghatára mentén
szétvágtuk (a fényképen látható fekete függőleges vonal). A kép
baloldali része az aszfalt alsó rétegét, jobboldali része a középső és 

felső rétegét mutatja

Photo 24. Section of sample No. 6/2 from 125.6 km (“Recsk” section)
of the highway. For better processing the core section was cut into
two parts along the horizontal line (vertical black line in the photo)
separating the lower and upper asphalt layers. On the left the lower
layer of the asphalt, on the right the middle and upper layer of the 

asphalt are shown

25. fénykép. Az autópálya „tállyai szakaszán” 159,0 km-nél mélyült
22/2 fúrás mintaszelete. A magszeletet — könnyebb feldolgozása
érdekében — az aszfaltszelvény középső és alsó réteghatára mentén
szétvágtuk (a fényképen látható fekete függőleges vonal). A kép
baloldali része az aszfalt alsó rétegét, jobboldali része a középső és 

felső rétegét mutatja

Photo 25. Section of sample No. 22/2 from 159.0 km (“Tállya” sec-
tion) of the highway. For better processing the core section was cut
into two parts along the horizontal line (vertical black line in the
photo) separating the lower and upper asphalt layers. On the left the
lower layer of the asphalt, on the right the middle and upper layer of 

the asphalt are shown

cca. 2 cm

cca. 2 cm
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a limonitosodás és az agyagásványosodás eredményeként.
A Tállyáról származó andezit egy része világosszürke ho-
mogén vagy foltos, más része sötétszürke erősen üveges
alapanyagú, hólyagüreggel vagy azok nélkül, ill. változó
mennyiségű fenokristályokkal.

Az aszfaltréteg kőzetanyagának 

laboratóriumi vizsgálati eredményei

Az aszfaltrétegekből származó kőzetdarabok mik-
roszkópos, röntgendiffrakciós és teljes kémiai vizsgálata
alapján azok nagyrészt azonosíthatók voltak a kőfejtőkből
gyűjtött kőzetekkel. A mintaszeletek rétegszakaszonkénti
röntgendiffrakciós vizsgálatának eredményeit a 2. táblázat
tartalmazza.

A kémiai elemzések szerint a Recskről származtatott
minták FeO(total)+MgO+MnO-tartalma többnyire maga-
sabb, mint a Tállyáról származtatott mintákban, de vannak
átfedések a két terület között. Ezzel párhuzamosan a
tállyai minták, ill. az onnan származtatott kőzetdarabok
jellemzően felzikusabbak, magasabb SiO2-tartalommal

jellemezhetőek, mint a kevésbé differenciált recski an-
dezitek. Ez jó egyezést mutat a mafikus ásványokba
beépülő elemek eloszlásával. A vékonycsiszolatokban
megfigyelhető elváltozások (limonitosodás, agyagásvá-
nyosodás, karbonátosodás) alapvetően nyomon követ-
hetőek a kémiai elemzések eredményeiben is, és nincs
lényeges eltérés a kőfejtőből és az aszfaltból származó
kőzetminták között.

Az aszfaltrétegben lévő 

bitumenmegkötődés-vizsgálati 

eredményei

A bitumenhabarcs a kőzetdarabok legtöbbjének fel-
színét jól bevonja, azokra jól tapad, kivéve az üregek
szomszédságában elhelyezkedő törmelék esetében. A bi-
tumenhabarccsal gyengébben bevont kőzetdarabok három
fő típusa különíthető el. Az első típusba a bontott, ill. bon-
tott szegélyű darabok tartoznak, a másodikba a töredezett,
ill. töredezett szegélyűek, a harmadikba az egyenetlen
szegélyű, felületi bemélyedéseket tartalmazó kőzet-
darabok sorolhatók.

Az aszfaltrétegek planimetrálásának 

eredményei

A makroszkóposan kiválasztott kőzetváltozatok terü-
leti megoszlását az aszfaltban a mintaszeletek plani-
metrálásával, számítógépes kiértékeléssel végeztük el,
amit hagyományos planimetrálással ellenőriztünk. Ehhez
kétféle minta állt rendelkezésünkre, egyrészt a henger
alakú fúrómagok (26. fénykép), másrészt az azok tenge-
lye mentén készült metszetek (24. és 25. fénykép).
Mindkét mintafajta felületét az ImaGeo optikai mag-
szkennerrel (MAROS, PALOTÁS 2000, MAROS, PÁSZTOR

2. táblázat. Az aszfaltmagok különböző rétegeiből gyűjtött kőzet-
darabok fontosabb ásványcsoportjainak mennyisége röntgendiffrak-

ciós vizsgálat alapján

Table2. Distribution of main mineral-groups of the rock-samples from
the asphalt core sections, on the basis of X-ray analyses

26. fénykép. Aszfaltfúrómag-darab magszkennelése (A), a palást kiterített szkennelt
képe (B) és annak részlete (C). A palást szkennelt képén (B) az aszfalt felső, és

középső rétege a fekete vonal felett, az aszfalt alsó rétege a vonal alatt látható

Photo 26. Core scan image of asphalt (A), the spread scanned image (B) and the
details (C). The upper and middle layers of the asphalt are above the black line; 

the lower layer is below it



2001) szkenneltük (26. fénykép), a későbbi feldolgozást
ezeken végeztük képfeldolgozó célszoftver (PetCore)
segítségével (27. fénykép). 

A planimetrálás eredményeit röviden összefoglalva
elmondható, hogy:

1. A fúrómagszeletek alsó, középső és felső rétegének
egységnyi felületein megjelenő üreg, bitumen és zúzottkő
aránya rendre azonos vagy közel azonos tartományba esik.
Ezek a tartományok:

— üregek 0–5 terület-%,
— bitumenhabarcs 17–35 terület-%,
— zúzottkőfelület 60–75 terület-%.
A fúrómagpaláston végzett vizsgálatok nagyobb pon-

tosságot tesznek lehetővé, ami a nagyobb felületen végzett
mérésnek és jobb felbontó képességnek köszönhető. Ennek
következtében az üreg, bitumen és a zúzottkő aránya
szűkebb tartományokra korlátozódik:

— üregek 0–2 terület-%,
— bitumen 21–31 terület-%,
— zúzottkőfelület 68–73 terület-%.
2. A kőzettörmelék rétegenkénti eloszlása alapján két

eltérő mintacsoport volt elkülöníthető:

— a főként szürke és sárga-vörös-rozsdabarna szín-
osztályba eső zúzottkőből álló aszfaltréteg (24. fénykép),

— a túlnyomóan sötétszürke színosztályba eső zúzott-
kőből álló aszfaltréteg (25. fénykép).

Az aszfaltrétegeket felépítő zúzottkő eloszlásának
megváltozása az autópályán 143,5 km körül következik be.

3. A kőzetdarabok rétegenkénti szemcseeloszlását a
zúzottkőnek megfelelő méret-tartományok (0–2, 2–5,
5–8, 8–12, 12–20, 20–35 és >35 mm) szerint vizsgáltuk.
Az elemzés alapján kijelenthető, hogy a vizsgált fúrások
mindegyikében az azonos rétegek közel azonos szemcse-
eloszlást mutatnak. Továbbá, a felső rétegtől az alsó felé
haladva egyre növekvő szemcseméret-tartományba eső
zúzottkődarabok építik fel az aszfaltot.

Az autópálya kopórétegének 

makroszkópos és laboratóriumi 

vizsgálati eredményei

Külön gondot fordítottunk az autópálya kopórétegéből
(felszínéről) gyűjtött minták vizsgálatára. A mintagyűjtési
helyek körzetében két elváltozástípust tudtunk megkülön-
böztetni:

— Nagyobb átmérőjű mállott kőzetek, amelyek azon-
ban nem voltak rozsdafoltokkal körbevéve (28. fénykép);
ilyen helyeken a kopófelület kissé porózusabb;

— Kisebb átmérőjű sötétbarna kőzetek, és méretüknél
aránytalanul nagyobb átmérőjű rozsdabarna foltok
(limonit, ill. goethit; 29. fénykép); itt a kopófelület tömöt-
tebb.

A vizsgált útszakaszon belül 143,5 km-nél az aszfalt
színében éles váltás tapasztalható. Itt a 114,5–143,5 km-es
szakaszon megfigyelt világosabb szürke aszfaltot, sötét-
szürke színű aszfalt váltja fel, egyenes határvonal mentén
(30. fénykép). Ez a színkülönbség is jelzi, hogy a két sza-
kaszt máshonnan származó zúzottkő felhasználásával
építették (a világosabbat Recskről, a sötétebbet Tállyáról
hozták). A részletesebb helyszíni vizsgálat alapján megál-
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27. fénykép. Az aszfaltminta szkennelt képén (A); a PetCore képfel-
dolgozó célszoftver segítségével a kőzeteket összetételük hasonlósága
szerint színcsoportokba osztottuk (B); illetve a zúzottkövet nagyság

szerinti csoportok szerint kiszíneztük (C)

Photo 27. On the scanned picture of the asphalt (A), the rocks
grouped based on their composition by the PetCore image-processing
computer program (B), and the image was coloured based on the size

of fragments (C)

28. fénykép. Az M3-as autópálya leálló sávja 118,2 km-nél („recski 
pályaszakasz”), 3. mintavételi pont

Photo 28. Sampling point No. 3. at 118,2 km (“Recsk” section) of the 
highway



lapítható, hogy a sötétszürke aszfalt felszínén jóval gyako-
ribbak a rozsdabarna foltok, mint a vörösesszürkén (31.
fénykép). A két szakaszról begyűjtött minták röntgendif-
frakciós és geokémiai eredményei (3. táblázat) kimagasló

vasszulfid-, vasszulfát- és vas-oxi-hidroxid-, illetve agyag-
ásvány-tartalmat mutatnak.

Összefoglalás

1. Vizsgálataink szerint bizonyos, hogy az útépítésnél
felhasznált kőzetanyagok a recski Csákánykő- és a tállyai
kopasz-hegyi bányából származnak. A recski andezit szub-
vulkáni jellegű, jól kristályosodott, viszonylag nagyobb
fenokristály-részaránnyal. A tállyai andezit vulkáni jellegű,
kevésbé kristályos, kőzetüveget tartalmazó, enyhén sa-
vanyúbb kőzet. Ennek megfelelően a kőzetek átalakulása
is eltérő, ami a makroszkópos és a mikroszkópos jellegek
alapján megfigyelhető. A recski bányából kikerülő ande-
zitben a kőzetalkotó (plagioklászok, piroxének) és az opak
ásványok átalakulása változatos elszíneződést okoz: a vilá-
gosszürke változatoknál karbonátosodás, a vörösnél
limonitosodás figyelhető meg, míg a vöröses-sárgás elvál-
tozás a limonit mellett megjelenő agyagásványok
színgyengítő hatásának a következménye. A tállyai bánya
üde andezitje elsősorban sötétszürke porfíros, erősen üve-
ges alapanyagú, illetve világosszürke homogén, vagy — a
hólyagüregek mennyiségétől függően — foltos. A vilá-
gosszürke kőzetváltozatokban pirit és markazit fordul elő
gumó, repedéseket kitöltő anyag vagy hintés formájában.
A kőzetek egy részének felszínén a bányában és az aszfalt
kopórétegében is rozsdabarna limonitfoltok láthatók, ame-
lyek a piritnek és a markazitnak másodlagos ásványokká
történő mállásával keletkeznek. A kőzetekben a következő
ásványbomlási–átalakulási folyamatok mennek végbe:

— földpátok (plagioklászok, K-földpátok) → agyag-
ásványok (illit, montmorillonit);

— színesásványok (piroxének) → hematit, goethit +
karbonátok; 

— pirit, markazit → jarosit, limonit, goethit.
2. Az M3-as autópálya 114,5 és 174,5 km közötti sza-

kaszán lefúrt magok szeleteinek alsó, középső és felső
rétegében az egységnyi felületen megjelenő üregek
(0–2%), a bitumenhabarcs (21–31%) és a kőzetek
(68–73%) aránya rendre azonos tartományba esik. A fúrá-
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30. fénykép. Az M3-as autópálya 143,5 km-nél. Az útellenőrző kocsi
előtt húzódik a recski (szürke, rózsaszín árnyalatú) és a tállyai 

(szürke) zúzottkőből készült aszfaltburkolat éles határa

Photo 30. The sharp contact of the pinkish grey (rocks from Recsk)
and grey (rocks from Tállya) is clearly visible in the asphalt at 143,5 km

31. fénykép. Az M3-as autópálya 143,5 km-nél az aszfalt felszínének
részlete a felfestett fehér terelővonallal. A fénykép közepén húzódik a
két kőbányából származó zúzottkőből készült aszfalt határa. Ettől
balra a rózsaszín árnyalatú „recski”, balra a sötétebb szürke „tállyai”
aszfalt látható. Az utóbbi felszínén (kopófelületén) feltűnően gyako-

ribbak a vörösbarna rozsdafoltok

Photo 31. A detail of the asphalt surface at 143,5 km with the white
deflecting line. The contact of the two asphalt bodies is composed by
the rocks from the two different quarries. On the left the pinkish
“Recsk”, while on the right the grey “Tállya” asphalt are visible. On

the surface of the latter reddish brown spots more often appear

3. táblázat. Az aszfalt kopórétegének felszínéről gyűjtött erősen mál-
lott kőzetek fontosabb ásványcsoportjainak mennyisége a röntgendif-
frakciós vizsgálat alapján

Table3. Distribution of main mineral-groups of the strongly weath-
ered rock-samples from the asphalt surface, on the basis of X-ray
analyses

29. fénykép. Az M3-as autópálya leálló sávja 143,5 km-nél („tállyai
pályaszakasz”), 4. mintavételi pont

Photo 29. Sampling point No. 4. at 143,5 km (“Tállya” section) of the
highway
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sok mintaszeletein két eltérő csoport volt elkülöníthető: a
főként szürke és vörös, valamint vörösessárga recski an-
dezitből álló aszfaltréteg és a túlnyomóan sötétszürke és
világosszürke tállyai andezitből álló aszfaltréteg. A vizs-
gált útszakaszon belül kb. 143,5 km-nél az aszfalt színében
megfigyelhető a fentiekben jellemzett két típus éles
váltása. A részletesebb helyszíni vizsgálat alapján a sötét-
szürke aszfalt felszínén sokkal gyakrabban fordultak elő
rozsdabarna foltok, mint vörösesszürkék.

Az aszfaltkeverékben felhasznált kőzetnek maximum
2%-a különböző mértékben már mállottan került a helyére.
A mállott kőzet jelentős részében a plagioklász és a pirox-
én, valamint az opak ásványok alakultak át másodlagos
ásványokká (agyagásvány, karbonát, limonit, goethit). A
tállyai kőzetek 25–27%-a tartalmaz piritet, amely képes
gyorsan mállásnak indulni. Ugyanakkor a kőzetszemcsék
felszínének bitumenhabarccsal történő jó bevonata miatt
(amit egyébként a mintaszeletek vizsgálatánál tapasztal-
tunk) csak jelentéktelen hányaduk van átalakulási állapot-
ban, és az is elsősorban a burkolat felszínén okoz elszórtan
elváltozást.

3. Az aszfaltréteg kopófelületén megfigyelhető elvál-
tozások kétféleképpen jelennek meg. Először néhány cen-
timétertől deciméterig terjedő, de igen vékony rozsdabarna
limonitfilm formájában, ami a pirites andezit helyben
történő mállásának termékeként, elsősorban a tállyai kő-
zetanyagból épített aszfaltfelületre jellemző. A zúzottkőda-
rabok a bányából kikerülve még üdék, aszfalthabarccsal
történő bevonásuk általában jó, így az aszfaltréteg belse-
jében mállásukat megfigyelni nem lehet. Ugyanakkor, ha
az aszfalt kopófelületén a bevonat lekopik, a hintett pirit
víz (sós víz) és oxigén hatására gyorsan bomlani kezd, és
limonitfoltossá teszi az aszfalt felszínét.

A kopórétegen megfigyelhető másik kőzetelváltozás a
kőbányából már többé-kevésbé mállottan kikerült
kőzetdarabokat érinti. Az ilyen kőzeteken a bitumen
megkötődése általában gyengébb, ezért a már korábban
megkezdődött mállási folyamat víz (sós víz) és oxigén
hatására helyben folytatódik. A bomlás főként a plagio-
klász- és piroxén-fenokristályokat érinti, amely ásványok
viszont a piritnél jóval lassabban alakulnak át másodlagos
ásványokká (agyagásvánnyá, illetve limonittá, goethitté).
Ez a változás a „recski útszakaszra” jellemzőbb.

A fentebb ismertetett kétféle mállási folyamat közül az
első gyorsabban és látványosabban megy végbe a
kopófelület felszínén, de feltehetően ezek a limonitfilm-

foltok idővel lekopnak. Az átalakulás lassabban ugyan, de
végbemehet az aszfaltréteg belsejében is olyan esetekben,
amikor a kőzetdaraboknak nincs bitumenburka, és a póru-
sokon keresztül (sós) vízzel, valamint oxigénnel érint-
keznek.

A pirit mállása során keletkezett kénessav és kénsav a
kőzetek vagy közvetlen környezetük karbonáttartalmával
reagálva megkötődik, semlegesítődik. Ezzel párhuza-
mosan kémiai reakciók következtében az adott kőzet-
darabok mechanikai szilárdsága lecsökken, aminek mér-
tékét további vizsgálatoknak kell tisztáznia.

4. Az elvégzett vizsgálatok bebizonyították, hogy az
útépítéshez felhasznált kőzetek alkalmasságának eldön-
téséhez nem elegendő csupán a szabványokban kötelezően
előírt kőzetmechanikai vizsgálatok elvégzése, emellett
szükség van ásvány-kőzettani és geokémiai elemzésekre is.
Például az üde andezit, amennyiben csak 1–2% piritet tar-
talmaz, a mechanikai vizsgálatok alapján kiváló minősítést
kaphat. Ugyanakkor a pirit víz, oxigén, só és meleg
hatására rövid időn belül mállásnak indul, és ezzel a zú-
zottkő szilárdsága lecsökken. A folyamat az utak téli só-
zása után, amely a közeg pH-ját megváltoztatja, felgyorsul.
A mállás akkor indul be, ha a piritet tartalmazó kőzetek bi-
tumenfilmburka eltűnik, vagy ki sem alakul.

Az útépítési szakemberek figyelmébe ajánljuk az alkal-
mazott számítógépes planimetrálást (ImaGeo – PetCore),
amellyel meghatározható az aszfalt porozitása, bitumentar-
talma és a zúzottkődarabok méretének és anyagának elosz-
lása. Ez az új módszer helyettesíthetné a jelenleg alkalma-
zott ez irányú, jóval költségesebb és munkaigényesebb
laboratóriumi vizsgálatokat.
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