
ÜLEDÉKES KÖZETEK NEVEZÉKTANA ÉS LEIRÁSMÖDJA
írta: Sz. Hajós Márta

Az 1952. januárjában létesült Anyagfeldolgozó Laboratórium munkája 
szükségessé tette az üledékes kőzetek egységes feldolgozásához szükséges új 
nevezéktan és a makroszkópos leírás sorrendjének megállapítását.

Az üledékes kőzetek elnevezését és szemnagysághatárait laboratóriumi 
munkák és fúrások feldolgozásának tapasztalatai alapján állapítottuk meg.

Mechanikai üledékek:

Homokon mindig kvarchomokot értünk, ha egyéb ásványból áll, akkor 
azt külön feltüntetjük.

P e l i t
iszap £ 0,02 mm-től 0,002 m m -ig
agyag 0,002 mm-nél kisebb.

Az agyag nedvesen 3 mm 0  agyaghengerré gyúrható, sima tapintású, 
tapad. Kiszáradás után repedezik, zsugorodik. Laboratóriumi vizsgálatoknál 
0,02 mm-től 0,002 mm-ig iszapfrakciót különböztetünk meg. Makroszkópos 
meghatározásoknál gyakorlatilag agyag néven foglalható össze a 0,02 mm-nél 
kisebb szemnagyságú üledék.

Kevert üledékes kőzetek. Megnevezésüknél kőzet néven az 50%-on felüli,
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vagy az uralkodó elegyrészt nevezzük, a többi elegyrészt csak jelzőként 
alkalmazzuk. Ezek:

homokos kavics 10. 
agyagos kavics 11. 
homokos agyagos kavics 12. 
kavicsos homok 4. 
agyagos homok 5. 
homokos agyag 7. 
kavicsos agyagos homok 6. 
kavicsos agyag 8.

homokos kavicsos agyag 9. 
agyagmárga 15. 
mészmárga 19. 
homokos agyagmárga 16. 
homokos mészmárga 20. 
homokos mészpor v. m észkő 18. 
meszes homok 13. 
m eszes, agyagos homok 14.

Mészpor vagy mészkő (17) akkor, ha a homokos vagy agyagos szennyező
dés 20%-nál nem több. Mészpor alatt értendő a laza CaC03, ami lehet pl. 
tavikréta.
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Márga. Ha a mészkő agyagtartalma 20%-nál több, a kőzetre rálehelve 
az agyag jellemző szaga érezhető. Ilyenkor márgáról beszélünk. Szemcse- 
nagyság szerint az agyagos kőzetekhez tartozik. A márga átmenet a mészkő 
és az agyag, azaz a mechanikai és kémiai üledékek között. Agyagból és 
CaC03-ból áll. A CaC03 és agyag súlyszázalékos mennyisége szerint a következő 
beosztást használjuk:

CaC03 Agyag
о/ о//о » /о

Mészkő 17 ...................................................  1 0 0 - 8 0  0 0 - 2 0
Mészmárga 19 ...............................................  80 — 50 20 — 50
Agyagulárga 15 ..........................................  50 — 20 50 — 80
Agyag 2 . ......................................................... 20 — 00 80 — 100

А felsorolt kőzetek elegyrészeinek százalékos arányát a fenti három
szögdiagrammok ábrázolják. A kőzetek neve után álló szám jelöli a kőzet 
helyét a háromszögdiagrammokban.
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A szilárd kőzeteket, azok kőzettani minőségének megfelelően jelöljük. 
Pl. homokkő, mészkő.

A kőzetminták makroszkópos leírása az alábbi szempontok szerint 
történik:

1. a kőzet neve, pl. agyagos homok 5 (lehetőség szerint a táblázatban 
feltüntetett neveket használjuk);

2. szemcsenagyság, pl. 0,1—0,2 mm, vagy aprószemű;
3. a kőzet színe, pl. világosszürke, vagy vörös, vörösbarna;
4. ásványtartalom, jellegzetes, szabadszemmel vagy kézi nagyítóval 

is biztosan felismerhető ásványokat írunk be. Pl. pirít;
5. karbonáttartalom (általában CaC03) megállapításához 10%-os só

savat használunk;
a) gyengén meszes, ha megcseppentve gyengén pezseg, a CaC03-tar- 

talom 0,0-tól 5% közötti;
b) meszes, ha megcseppentve hosszabb ideig gyengén, vagy rövidebb 

ideig erősen pezseg, a CaC03-tartalom 5 — 15% közötti;
c) erősen meszes, ha megcseppentve hosszabb ideig erősen pezseg, 

a CaC03-tartalom 15%-nál nagyobb;
6. szemcsék alakja koptatott vagy éles;
7. szövet: laza vagy kötött (homok);

kemény vagy zsíros (agyag); 
finoman réteges (márga, agyag);

8. törési felület: kagylós, éles;
9. szerves maradványok.

A fent közölt nevezéktant a Magyar Tudományos Akadémia Földtani 
Szakbizottsága jóváhagyta.
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NOMENCLATURE ET FORME DE DESCRIPTION DES ROCHES
SÉDIMENTAIRES

Par Mine M. Hajós

Pour unifier l’élaboration des roches sédimentaires, le Comité Géologique 
de l’Académie des Sciences de Hongrie a accepté et déclaré obligatoire dans 
les descriptions unifiées la nomenclature proposée par M. Hajós:


