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BEVEZETÉS 
 

A Gyódi Szerpentinit a Dél-Dunántúl metamorf kristályos aljzatában egy kis méretű, 

egyedi összetételű kőzettömeg. Kőzettani vizsgálatai ugyan a 80-as évek elején lezárultak, ám 

a 90-es évek végén ismét a szakmai érdeklődés látóterébe került a radioaktív hulladék 

elhelyezés problémája kapcsán. A Paksi Atomerőmű 30 éves üzemideje alatt 15316 darab 

kiégett fűtőelem-kazetta keletkezett. Az eredeti tervek szerint elhelyezésükről a 

Szovjetunióban gondoskodtak volna. A 90-es évek végéig azonban csak mintegy 3200 kiégett 

kazettát szállítottak újrahasznosítás céljából, ezt követően további fűtőelem kiszállításra nem 

került sor. A kialakult politikai�gazdasági helyzet kapcsán Magyarországnak újra kellett 

gondolnia a fűtőelem ciklus végleges lezárásához vezető lépések stratégiáját. A radioaktív 

hulladékkezelés alapelveit nemzetközi szinten a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA 

� International Atomic Energy Agency) koordinálja. Jelentéseiben nem javasolja (IAEA, 

1989, 1993, 1994, 1995) nemzetközi összefogással épített tároló létrehozását. A végleges 

elhelyezés koncepcióját az atomenergia nagyhatalmak dolgozták ki (USA, Kanada, 

Svédország), ahol elsődlegesen a fedetlen pajzsi területeken történtek kutatások. Így a 

nemzetközi gyakorlatba is a nagy kiterjedésű magmatitok � mint hulladék befogadására 

alkalmas földtani képződmények � vizsgálata került át.. A pajzsi területekkel nem rendelkező 

országokban egyéb alternatívák keresésére volt szükség. Ez irányú kutatások többnyire az 

agyagos üledékekre (Belgium, Magyarország) és a só kőzetekre (Németország) terjedtek ki. 

A jelen dolgozat témáját és célkitűzéseit az az irányelv alapozta meg � összhangban a 

fent említett nemzetközi normákkal �, mely szerint a radioaktív hulladékok kezelését az adott 

országon belül kell megoldani. Ennek formája a nagy aktivitású radioaktív hulladékok 

esetében a mély geológiai formációba történő végleges hulladék elhelyezés lehet. 1997-ben a 

Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézete � a nemzetközi gyakorlat alapján 

� megjelölt néhány számításba vehető formációt, az addig több szakaszban alaposan 

megkutatott (és az uránbányászat során feltárt) Bodai Aleurolit Formáció (BAF) mellett. A 

dokumentum kvázi�szűrésnek (screening) tekinthető, amit azonban nem alapozott meg előre 

kidolgozott kritériumrendszer. Az országos szűrés lefolytatásához ezt csak később, 2000-ben 

állították össze (Kovács, 2000). A jelentés, mely elsősorban szakirodalmi ismereteken alapult, 

a Kiscelli Agyag Formáció, a júra �foltos márga� összlet, a Tari Dácittufa és a Gyulakeszi 

Riolittufa mellett a Gyódi Szerpentinit Formációt is alkalmasnak ítélte a további kutatásra. A 

koncepció, mely szerint a szerpentinit alkalmas a radioaktív hulladékok tárolására azon 
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alapult, hogy a test központi részén üde ultrabázit található, ami a nemzetközi gyakorlatban 

elfogadott tároló kőzet.  

A Gyódi Szerpentinit test alkalmasságát a kiterjedt ultrabázit tömeg létezéséhez és 

elhelyezkedéséhez kötötték, azonban a korábbi kutatások során pontosan nem adták meg a 

protolit geometriáját, és összetételére vonatkozóan is eltérő adatok jelentek meg.  

 

TÉMAVÁLASZTÁS 

A Szegedi Tudományegyetem TTK Földtudományi Doktori Iskola Környezetföldtan 

programjának állami ösztöndíjasaként a Gyódi Szerpentinit test kis és közepes aktivitású 

radioaktív hulladék tárolására való alkalmasságának vizsgálatát kaptam kutatási témaként. Az 

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszéken korábban nem folytak ilyen irányú 

vizsgálatok, de országos szinten is újszerű feladatot jelentett a radioaktív hulladékok 

elhelyezése. Az elvégzendő feladatokat a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 

Társaság éves szerződésekben rögzítették. Az elvégezett munkáról minden évben jelentést 

készítettem a társaság részére, melyet külső bírálók opponenciája után fogadtak el. 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

A radioaktív hulladék tároló kialakításánál fontos tényező, hogy olyan geológiai 

formációban történjen a tároló kialakítása, ami � a hulladék aktivitásától függően �

évszázadokra, évezredekre magába zárja a sugárzó anyagot anélkül, hogy abból bármi 

szennyezés a környezetbe jutna. A radioaktív hulladék lerakás kritériumrendszerében 

tételesen felsorolták a szűrés (screening) során kötelezően elvégzendő vizsgálatok körét, 

melyek messze meghaladják egy doktori dolgozat terjedelmét. Ezért az elvégzendő 

feladatoknak csak egy szűkebb területét választottuk. Célom az volt, hogy megállapítsam: a 

szerpentinit test kőzettani értelemben megfelel-e radioaktív hulladék elhelyezésére. Ennek 

megvalósítása érdekében a kőzettest petrográfiai, szerkezetföldtani jellemzőinek a vizsgálatát 

végeztem el. Nem foglalkoztam a hidrogeológia, a radioaktív migrációs jellemzők, a 

tektonikai és szeizmicitás témakörével. 

A kitűzött cél megvalósításához az alábbi lépések során jutottam el: 

 

1. A kőzettest heterogenitásának feltérképezése céljából vizsgáltam a szerpentinit 

ásványos összetételét, a kőzetalkotó ásványok geometriai viszonyait. A szöveti, 

mikroszöveti vizsgálatokkal az ásványtársulások generációit különítettem el. 

Osztályoztam a testet alkotó kőzettípusokat. 
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2. Az ásványkémiai és analitikai vizsgálatokkal pontosítottam a kőzetalkotók típusát. 

Geotermométerek alkalmazásával meghatároztam az ásvány paragenezisek 

kialakulásának egyensúlyi hőmérsékletét. 

3. Mezo� és mikroléptékben leírtam és osztályoztam a plasztikus és töréses 

deformációs bélyegeket. Az eredményeket a termometriai számításokkal ötvözve 

rekonstruáltam a kőzettest deformáció történetét. 

4. A kőzetkémiai elemzéseknél vizsgáltam a fluidum�kőzet kölcsönhatása során 

létrejött ásványtani és kémiai változásokat, az átalakuláshoz kapcsolható elem�

mobilizációs folyamatokat. 

5. Az elkülönített kőzettípusok kőzetfizikai jellemzőinek a vizsgálata során 

megállapítottam a kőzetben lévő gyengeségi zónákat és potenciális fluidum áramlási 

pályákat. 

6. Elkészítettem a Gyódi Szerpentinit test kőzetváz modelljét, mely reprezentálja a test 

anizotrópiáját az azt kialakító folyamatok tükrében. Ez alkalmas lehet arra, hogy a 

későbbiekben hidrogeológiai, áramlási modelleket építsenek rá. 

 

Jelen dolgozat a doktori képzés alatt és az azt követő évek során elvégzett vizsgálatokat, 

eredményeket és azok értékelését foglalja össze. 
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I. 1. FÖLDTANI HÁTTÉR 
 

A jelen értekezés tárgyát képező szerpentinit tömeg a Görcsönyi�háton, a Baksai 

alegységben található, mely része a Szlavónia�Dráva Terrénumnak, ami a Tisia Összetett 

Terrénum tagja (I. 1. ábra) (Kovács és mtársai 2000). A Tisia Összetett Terrénum magában 

foglalja Dél-Magyarország, Kelet-Horvátország, Észak-Szerbia és Nyugat-Erdély pre�alpi 

kristályos aljzatát. A Tisia mikrokontinens a Tethys�óceán északi partjáról, az európai 

platform szegélyéről származik, főként a középső�alpi mikrolemezek horizontális 

elmozdulása révén került jelenlegi helyére (Géczy, 1973, Kovács, 1982, Kázmér & Kovács, 

1985). Felépítésében az északi vergenciájú alpi takarók uralkodók, melyek főként ÉK�DNy 

csapásúak (Csontos, 1995, Csontos és mtársai, 2002).  

 
I. 1. ábra A Délnyugat�Dunántúl harmadidőszak előtti geológiai képződményeinek vázlatos 
térképe (Fülöp, 1994 után) 
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A Dél�Dunántúl kristályos aljzatának földtani felépítésében jelentős szerepet játszanak 

a közepes fokú metamorf képződmények, a gneisz, a csillámpalák valamint a granitoid 

kőzetek (Szederkényi, 1979, 1984, 1996). A képződmények Barrow-típusú almandin-
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amfibolit fáciesű regionális metamorfózis nyomát őrzik (Szederkényi, 1976a, 1979, 1998). 

Ezt felülírta egy variszkuszi alacsony nyomású esemény, mely szorosan kapcsolódott a 

granitoid magmatizmushoz, és a metamorfózis foka az alsó-zöldpala fáciestől az amfibolit 

fáciesig terjedt (Árkai, 1984). A Tiszai Egységben elterjedtek a variszkuszi szinkollíziós 

granitoidok (Buda, 1981, 1985), és lokális jelentőségű kisfokú metamorf képződmények is 

előfordulnak, mint a Szalatnaki Formáció, az Ófalui Formáció vagy a Gyódi Szerpentinit 

Formáció. Ugyanakkor előkerültek eklogit fáciesű minták is a területről; Ravaszné-Baranyai 

(1969) írt le először eklogitot a Görcsöny-1 számú fúrásból, melynek szomszédságában, a 

Gyód-2 sz. fúrás miocén báziskonglomerátum anyagában Horváth és mtársai (2003) eklogit 

kavicsot találtak. M. Tóth (1996, 1997) és Zachar & M. Tóth (2004) kimutatta az eklogit 

fácies nyomai a Tiszai Egység keleti felében is. 

A Tisia, de főként a Dél�Dunántúl rokonsági kapcsolatainak vizsgálata előtérbe került 

az utóbbi években. A Mórágyi gránit geokémiai, geokronológiai vizsgálatai alapján Buda 

(1985) és Buda és mtársai (1999) a rokonságot a Bohémiai masszívum granitoid kőzeteivel 

mutatta ki. Klötzli és mtársai (2004) magas K�tartalmú és Mg�gazdag durbachitos mélységi 

magmás kőzetekként (kvarcmonzonitok, monzogránitok és durbachitok) írták le a Mórágyi 

egység képződményeit. Hasonló kőzetek a Bohémiai�masszívum Moldanubiai zónájának 

középső és keleti részén, két keskeny sávban találhatók. A vizsgálatok alapján arra 

következtettek, hogy a Mórágyi rög képződményei a Rastenbergi granodioritoktól D�DNy 

irányban keletkezhettek.  

Varga és mtársai (2003) részletes szedimentológiai és geokémiai vizsgálatok alapján a 

Tésenyi Formáció karbon képződményeinek petrográfiai jellege és a Felső�Sziléziai 

szénmedence, valamint a Krakkói Homokkő sorozat képződményei között találtak 

hasonlóságot. Továbbá kimutatták, hogy a felső�karbon üledékes sorozat vulkáni 

törmelékeinek geokémiai jellege a Belső�Szudétai�medence mészalkáli vulkanitjaival 

egyezik meg. A fentiek tükrében valószínű, hogy a Gyódi Szerpentinit is a Szudéták�

Bohémiai�masszívum képződményeivel rokonítható. 

 

A Gyódi Szerpentinit test szűkebb környezetében a kristályos aljzat feltártsága jónak 

mondható. A Görcsönyi�hátság metamorfit tömegét részben községi ivóvíz kutak (Görcsöny�

1, Gyód�1, Baksa�1, Téseny�1), részben szénhidrogén�kutató fúrások (Okorág�1, �2), 

földtani alapfúrások (Baksa�2, XII. szerk. fúrás, Bosta�1) vagy geofizikai ellenőrző fúrások 

(Kisdér�1, Gyód�3, �4) tárták fel. A szerpentinit test sztratotípusát a Gyód�2 számú, a 

metamorf keret sztratotípusát a Baksa�2 számú fúrások adják.  
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I. 2. ábra Vázlatos ∆Z geomágneses térkép a Gyódi Szerpentinit környezetéről (Barabás és 
mtársai, 1969 után) 
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A mecseki hasadóanyag kutatással kapcsolatban az 1960�as években a Dél�

Dunántúlon részletes geofizikai vizsgálatokat kezdtek. A terepi mágneses, légigamma és 
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légimágneses mérések alapján az aljzatban anomáliákat mutatták ki (I. 2. ábra), melyek 

geofizikai kutatófúrással való feltárását több helyen elvégezték. Így vált ismertté a gyódi és a 

helesfai szerpentinit tömeg. 

 

 A Gyódi Szerpentinit Szilvás � Keresztes�puszta � Aranyosgadány községek 

vonalában 5�7 km hosszúságban és az irodalmi adatok alapján eltérő � 200�400 m, 300�500, 

illetve 800 m � szélességben, a környező kőzetek csapásával egyezően, NyÉNy�KDK 

csapással, majdnem függőleges helyzetben található. A mágneses tömeg mértani 

középpontjának mélysége 400 m körülinek adódott, és világosan igazolódott, hogy a 

szerpentinit test nem telérszerű alakulat, mert a mélységben nem folytatódik. A kiékelődés 

mélysége ismeretlen, de valószínűleg a nem haladja meg a 700�800 m�t. Mivel a szerpentinit 

test és kerete sehol sincs a felszínen (65 m�nél vastagabb felső�pannóniai és pleisztocén 

üledékek fedik), földtanilag csakis mélyfúrások által vizsgálható. Magát a szerpentinit testet a 

Gyód�2 sz. geofizikai ellenőrző fúrás tárta fel; 56 m vastagságban fúrt a szerpentines test 

geometriai közepébe. A Gyód�3 és 4 sz. geofizikai ellenőrző fúrások a szerpentinit test 

közvetlen határzónájába, de már az azt befogadó mellékkőzetet harántolták. Mindhárom fúrás 

folyamatos magvétellel mélyült. A kőzetanyagból ásvány�, kőzettani és geokémiai 

vizsgálatok, valamint laboratóriumi sűrűségmérés és mágneses szuszceptibilitás meghatározás 

készült (Géresi és mtársai 1971). Porozitás�permeabilitás, illetve kőzetfizikai mutatók 

meghatározása nem történt. 

A gyódi mellett még két szerpentinit tömeg ismert a Dél-Dunántúlon:  

− A helesfai szerpentinit a községtől déli irányban, a perm�triász boltozat 

tengelyzónájában, KÉK�NyDNy csapású, 65°�70° DDK�i dőlésű településsel, 5�6 

km hosszúságban nyomozható. Tektonikus érintkezéssel kataklázos�milonitos 

gránitban található, a mélység felé kiékelődő alakban. A He�1, He�2 jelű fúrások 

harántolták. 

− Az ófalui szerpentinit mintegy 10 m vastagságú, közel függőlegesen álló, tektonikus 

zónákkal határolt kőzettest. A Mecsekalja tektonikus övben, az ófalui Aranyos�völgy 

(Goldgrund) középső részén, felszíni feltárásban található. 
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I. 2. A GYÓDI SZERPENTINIT KORÁBBI KUTATÁSI EREDMÉNYEI 
 

A Dél-dunántúli szerpentinitek megismerése az 1961-62-ben lemélyített fúrásokkal 

kezdődött. A Gyódi Szerpentinit test vizsgálatával ez ideig néhány kutató foglalkozott. 

 Szederkényi (1974a, 1976b, 1977a, b) függőleges helyzetű, szerpentinitesedett 

piroxenit dike-nak, ópaleozoós vulkáni esemény gyökerének véli a gyódi ultrabázitot. 

Vizsgálatai alapján főleg klinopiroxénből, kevés olivinből, bázisos plagioklászból és 

magnetit-krómit ásványokból áll, melyek a szerpentinitesedés során lizardittá és 

klinokrizotillá alakulnak át. A szerpentinesedett kőzet nem deformált mesh mikroszövetű, 

mivel sem nyírás, sem kataklázis nem érte. 

 Erdélyi (1970, 1971, 1974) mikromineralógiai vizsgálatai alapján a gyódi szerpentinit, 

kialakulását egy bonyolult metamorf fejlődés eredményének tartja. Vizsgálatai szerint a 

lizardit egy késői bázisos kőzettömeg kontakthatása (min. 1200°C) miatt olivinné, ensztatittá 

és klinoensztatittá alakult át 800°C felett. A klinoensztatit és a talk képződését ensztatitból 

vezeti le 700°C felett. Klorit a fenti ásványokból alakult ki 500-600°C körüli hőmérsékleten. 

A szerpentin ásványok 400°C alatt képződtek, főleg lizardit és krizotil van jelen. Kimutatott 

még dolomitot, ankeritet, kalcitot, brucitot, böhmitet, montmorillonitot, apatitot, turmalint, 

muszkovitot, biotitot, magnetitet és plagioklászföldpátokat (albit, bytownit) (I. 1. táblázat). 

Kialakulási kőzetnek magas olivin tartalmú ultrabázitot és olivindiabázt ad meg. 

 Ghoneim & Ravasz Baranyai (1969), Ghoneim (1978, 1979) az alábbi három 

kőzettípust különíti el a gyódi szerpentinit testben: piroxenit, amfibolit és szerpentinit. A 

piroxenit modális összetételét 75 % klinoensztatit, 7 % olivin, 16 % bázisos plagioklász és 2 

% opak (magnetit, krómit) teszi ki. Ez az összetétel sokban hasonlít a Szederkényi által 

megadott kőzetösszetételre. Az amfibolit dominánsan hornblendéből áll, néha kvarc, 

plagioklászföldpát és szerpentin lemezek (basztitok) jelennek meg. A mesh szövetű 

szerpentinit főleg olivin utáni krizotil és lizardit ásványokból áll, az opak ásványokat krómit, 

magnetit és pentlandit képviseli. A relikt ásványok alapján a gyódi ultrabázit csak részben 

szerpentinitesedett, a kiindulási kőzet lherzolit, piroxenit lehetett. 

 Balla (1981, 1983, 1985) a szerpentinit fejlődését négyfázisú metamorf eseményként 

írja le a szöveti vizsgálatok alapján. A kiindulási olivin-ensztait tartalmú ultrabázitot 

harzburgitnak határozza meg, mely granulit fáciesű metamorfózison esik át (T>700 °C). Ezt 

egy amfibolit fáciesű kataklázis követi (T=600-650 °C), mely ensztatit2, antofillit, talk, 

magnetit ásványtársaságot eredményez. A következő egy zöldpala fáciesű (T=400-500°C) 

esemény antigorit, talk2, karbonát, magnetit paragenezist eredményez (I. 1. táblázat). Végül 
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szerpentinitesedik a kőzet (T=200-300°C), lizardit, krizotil és iddingsit jelenik meg. Balla 

tektonikai értelmezése szerint a szerpentinit test az alsó-karbon szigetív kollízió és obdukció 

eredményeként keletkezett, majd posztkollíziós izosztatikus mozgásokkal került mostani 

helyére. 

 Papp (1989) a szerpentin ásványokon végzett részletes ásványtani, szöveti vizsgálatai 

alapján lizarditot, mutatott ki kevés klinokrizotillal, valamint elektronmikroszkóppal 

poligonális szerpentint a gyódi szerpentinitben. Állandó kísérő ásványként a kloritot és a 

magnetitet írja le. A talk megjelenését főként a mikrogránit telérekhez és erekhez köti. A 

pszeudomorf szövet mellett a nem pszeudomorf szövetet is jellemzőnek véli. Pontos 

ásványtani vizsgálataira alapozva felhívja a figyelmet a korábbi téves ásványhatározásokra, 

főként Erdélyi munkájával kapcsolatban. 

 
I. 1. táblázat A gyódi szerpentinitben előforduló ásványok (módosítva Papp G. után) 

Szerző Ásványtársulás 

Erdélyi, 1970 Lizardit, hidrokrizotil, klinokrizotil, klorit, talk, montmorillonit, biotit, 

muszkovit, albit, bytownit, klinoensztatit, turmalin, magnetit, böhmit, 

diaszpor, lepidokrokit, brucit, wilkeit, kalcit, dolomit, ankerit 

Ghoneim, 1978 Ensztatit+olivin, lizardit+krizotil, klorit+dolomit, krómit, magnetit, 

pentlandit, pirrhotin  

Balla, 1985 Ensztatit1, olivin, ensztatit2, antofillit, talk1, magnetit1, antigorit, talk2, 

karbonátok, magnetit2, klorit, Cr-magnetit, krizotil, lizardit 

 
 Összegzésként elmondható, hogy a gyódi szerpentinit kiindulási kőzetét a fenti 

kutatók piroxenit, lherzolit, harzburgit, dunit összetételűnek vélik. A kőzettest metamorf 

fejlődéstörténetében megegyeznek abban, hogy a szerpentinitesedés alacsony hőmérsékleten 

ment végbe, és a Dél-dunántúli szerpentinitek közül a gyódi a legkevésbé átalakult, amit egy 

összefüggő ultrabázit tömeg létével magyaráznak. 

 Az elmúlt évtizedekben a gyódi szerpentinit tömeg ásványos összetételének és 

metamorf fejlődéstörténetének vizsgálata során sokszor ellentmondásos eredmények 

születtek. Ezért tartottam fontosnak, hogy a gyódi szerpentinit test teljes kőzetoszlopának 

képződményeit ismét vizsgálatok alá vessem. 
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I. 3. ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 
 

Korábban a Gyód-2 sz. fúrás magmintáit elveszettnek hitték, azonban a rétegsort 

megtaláltuk a volt Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) IV. sz. légaknájánál levő 

magraktárában, így a mintagyűjtés során a megmaradt anyagból a különféle kőzettípusokat be 

tudtuk gyűjteni. A fúrómagok éveken keresztül nyitott, fedetlen helyen álltak, kitéve az 

időjárás viszontagságainak. A faládák rossz állapota és az egymásra halmozottság miatt 

helyenként egybedőltek a maganyagok. Nehézséget jelentett a begyűjtött minták pontos 

mélységének azonosítása, mert a mélység-jelölő tiketták majd mindegyike hiányzott. A fúrási 

dokumentációban feltüntetett magkiviteli értékekből, a magládák számozásából és néhány 

megmaradt tiketta adatai alapján rekonstruáltam a minták származási helyét, melyet 

szándékosan mélység intervallumban adtam meg. Minden mintagyűjtő ládát alaposan 

átvizsgáltunk, s a makroszkópos észrevételek alapján mintáztuk meg a teljes fúrómag 

anyagot. A rétegsorból leírt aplit teléreket és magnezitesedett szegélyüket, mely a fúrási 

dokumentációban leírtak szerint is �elveszett�, nem sikerült megmintázni. Azonban a fúrás 

többi képződményéből elegendő mennyiségű anyagot gyűjtöttem be. Azóta a magraktárt 

felszámolták, s a teljes fúrási rétegsort nem őrizték meg (Máthé Z. szóbeli közlése). 

 

A petrográfiai vizsgálatokat nagyrészt a begyűjtött mintákon, kis részben a SZTE 

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén megtalálható kézipéldányokon és 

vékonycsiszolati gyűjtemény anyagán végeztem el. Papp Gábortól kölcsön kaptam az 

ásványtani vizsgálataihoz készített vékonycsiszolatait, azonban a Gyódi szerpentinittel 

korábban foglalkozó kutatók, Ghoneim és Balla Z. vizsgálati anyagaihoz nem sikerült 

hozzájutnom. Így az általuk leírt kőzettípusok összehasonlító elemzésére nem kerülhetett sor. 

A mintegy 80 darabos tanszéki csiszolatgyűjteményt Szederkényi Tibor állította össze, ami a 

teljes fúrási szelvényt 1, illetve 0,5 m-enként tárja fel. Eseteként a csiszolatok 

túlvékonyítottak, kis méretűek, ezért a szöveti vizsgálatokhoz csak korlátozottan 

használhatók. 

Az általam begyűjtött minták makroszkópos leírását követően mintegy 100 darab, 

irányított vékonycsiszolatot készítettem. A minták jelentős részében átható foliáció látható 

(lineációt nem észleltem), melyre merőlegesen készítettem el a csiszolatokat. Mindegyikről 

petrográfiai leírást készítettem, digitális fényképen rögzítve a sajátosságokat. Célom volt a 

pre-, szin-, posztkinematikus szerkezetek megállapítása, azok jellemzése, valamint a nekik 
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megfeleltethető ásványtársulások felállítása. Ennek érdekében az alábbi módszereket 

alkalmaztam.  

A szerpentinitekben található karbonát ásványokat optikai úton nem tudtam 

meghatározni, ezért festéssel különítettem el az egyes típusokat. Három lépcsőből álló festési 

eljárást használtam, ahol az első fázisban az Evamy (1963) által kidolgozott módszert 

alkalmaztam. Az oldat 0,2% alizarin vörös, 0,5-1,0% K-ferricianid és 0,2% HCl elegye (1.), 

melybe 4-5 percig helyeztem a kiválasztott csiszolatokat. A festés során a következő 

elszíneződések lehetségesek: a vasmentes kalcit vörös, a Fe szegény kalcit mályvaszínű, a Fe 

gazdag kalcit lila, a vasmentes dolomit nem festődik, tehát színtelen, az Fe tartalmú dolomit 

világoskék, az ankerit sötétkék. A második és a harmadik lépcsőben a Freidman-féle festést 

(1959) alkalmaztam, melyek jól használhatók az első fázisban nem festődő karbonátok 

elkülönítésére. Az oldat 0,2 g alizarin vörös S, 25 ml metanol és 15 ml 30%-os NaOH oldat 

(2.), illetve 5 %-os NaOH oldat (3.) keveréke, melyben forraljuk a csiszolatokat. A fenti 

módszerekkel 7 mintából készült 10 darab vékonycsiszolat festését végeztem el. ÁGK-7007, 

7009, 7012, 7018, 7022, 7029, 7039, 7084. 

 

A röntgendiffrakciós vizsgálatok (XRD) a Szegedi Tudományegyetem TTK 

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén és a Veszprémi Egyetem Föld- és 

Környezettudományi Tanszékén készültek részben szeparált, részben teljes kőzetmintákon és 

a <2 µm-es frakciókon. A mintákról három méréssorozat készült: 1, teljes minta, orientálatlan 

felvétel (ún. �rázós� mintatartóban); 2, <2 µm-es frakció, ülepített, légszáraz minta; a 2, 

sorozat mintáiról etilén-glikolos kezelést követő felvétel készült. Az ülepítést desztillált 

vízben, ultrahangos kezelést követően végezték. A vizes szuszpenziót pipettával vitték fel a 

mintatartóra és szobahőmérsékleten szárították. Az etilén-glikolos kezelés 4 órán keresztül, 

80ºC-on történt. A mérés Philips PW 1710 típusú műszeren, PW 1730/10 típusú generátorral 

és PW 1050/70 típusú goniométerrel hajlított grafit egykristály monokromátorral és 

proporcionális számláló detektorral történt. A mérés műszeres paraméterei: CuKα 

sugárforrással 40 nA csőáram és 50 kV csőfeszültség, 1°-1° résrendszer és 0,035°/s 

goniométer sebesség. 

A minták fő-, nyomelem és ritkaföldfém összetételének meghatározása több 

laboratóriumban és különböző időpontokban történt. A mintákat minden esetben a mérés 

típusának megfelelően magam választottam ki. A minta-előkészítést � mely felöleli a minták 

darabolását, szárítását és őrlését � a Szegedi Tudomány-egyetem Ásványtani, Geokémiai és 

Kőzettani Tanszékén végeztem.  
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A Veszprémi Egyetemen 5 minta fő- és nyomelem összetételének meghatározása történt 

röntgenfluoreszcens spektrometria (XRF) módszerrel. A mérések PHILIPS PW 2404 típusú 

készülékkel, vákuum közegben, 4kW-os Rh anód alkalmazásával készültek; detektor: 

szcintillációs duplex gázátáramlásos; kollimátor 27 mm, 37 mm. A mérések hibája a 

tapasztalatok szerint a főelemekre <10% és a nyomelemekre <5%. 

 

A főelem összetétel (9 minta) meghatározások a Magyar Állami Földtani Intézetben 

készültek lítium-metaborátos (LiBO2) feltárással, tízszeres hígításon, 0,2g/l 

mintakoncentrációban, ICP-OES módszerrel (JY-70 ICP-OES). A mérés során a műszer 

paraméterek a következők voltak: kicsatolt RF energia 1000 W, visszavert energia <10 W, 

plazma gáz áramlási sebessége 12 L/min, Sheath gáz áramlási sebessége 0,.2 L/min, porlasztó 

típusa cross-flow, porlasztó gáz áramlási sebessége 0,4 L/min, porlasztó nyomás 2,7 bar, 

megfigyelési magasság 15 mm (a tekercs fölött), integrációs idő 0,5 s (poli) - 5 s (mono). 

 

További 8 minta nyomelem tartalmát az MTA Talajtani-Agrokémiai 

Kutatóintézetében ICP-AES módszerrel mérték meg. Az induktív kapcsolású 

plazmaemissziós spektrometriai (ICP-AES) módszerhez oldat formájában kell a vizsgálandó 

anyagot hozni. (Az ICP méréshez a minta előkészítése: 1,0 g mintát 5 cm3 királyvízzel (3:1 

arányú keveréke a cc. HCl + HNO3 oldatnak) és 1 cm3 30 %-os H2O2-dal roncsolják, teflon 

bombában MILESTONE mikrohullámú roncsolóval. A lehűlt oldatot 50 cm3-re egészítik ki 

desztillált vízzel, majd szűrik. Az oldatot argon gázzal nagyfrekvenciás mágneses téren 

áramoltatják át és begyújtják az Ar-t, ami elektronok és ionok keletkezését idézi elő. Az 

elektronok a mágneses térben felgyorsulnak és gerjesztik az Ar-t, ami magas hőmérsékletet 

(10000 K°) és ionlavinát eredményez. A magas hőmérséklet és a hosszú tartózkodási idő 

miatt teljes az elpárolgás és az atomizáció. A gerjesztett atomok és ionok karakterisztikus 

sugárzását detektálják és elektromos jellé alakítják JY 238-típusú ICP készülékkel. Az 

elektromos jelet koncentráció értékekké számolják át úgy, hogy az értékelést ismert 

töménységű kalibráló sorokhoz hasonlítva végzik. A JY 238-típusú ICP készülék 

méréstartománya 160-800 nm. 

További 5 minta nyomelem összetételének meghatározására került sor a kanadai 

(Torontó) XRAL Laboratóriumban, ahol röntgenfluoreszcens eljárással és 

tömegspektrometriával (MS) határozták meg a ritkaföldfémek koncentrációját, mivel a magas 

Ni, Cr tartalom következtében a hazai neutronaktivációs (NAA) mérések eredménytelenek 

voltak. 
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A fő- és nyomelemek feldolgozása NewPet(c) programmal történt (1987-1992 Memorial 

University of Newfoundland Department of Earth Sciences Centre for Earth Resources 

Research). 

 

A mikroszondás ásványkémiai vizsgálatok egy része a Magyar Tudományos Akadémia 

Geokémiai Kutatóintézetében, JEOL-JXCA-733-típusú elektronmikroszondával és Oxford 

INCA 200 EDS típusú detektorral, 15 kV gyorsító feszültséggel, 40 nA mintaáramon, az 

elektronnyaláb 5 µm és 5 s-mal (counting time) készültek. A mátrix hatást ZAF módszerrel 

korrigáltuk. A kvantitatív mérésekhez az alábbi standardokat használtuk: ortoklász (K, Si, Al), 

szintetikus üveg (Fe, Mg, Ca), spesszartin (Mn), rutil (Ti), albit (Na).  

További ásványkémiai mérések a Torontói Egyetem CAMECA SX50 típusú elektron-

mikroszondáján készültek 15 keV gyorsító feszültséggel, 30 nA mintaárammal, 40 fokos 

(take-off angle degree) visszaverődési szöggel. Az elektron-sugárnyaláb 5 µm átmérőjű. 

Valamint mérések történtek kisebb nagyításon EDS detektorral ellátott ETEC 

elektronmikroszondával. A műszer mérés alatti paraméterei: 20 keV és 100 nA. Természetes 

ásvány standardokkal történt a kalibrálás. A kvantitatív eredmények két labor három 

műszerén (JEOL-JCXA, ETEC, CAMECA) készültek, melyek egyes elemekre vonatkozó 

kimutatási határértékei eltérőek, a műszerektől függően változó a mért kationok összege, és a 

mért komponensek köre műszerenként különböző. A mérési eredményekben helyenként 

megjelenő csoportosulások nem genetikai okokra, hanem a mérésekre vezethetők vissza. Az 

ilyen esetekben a nagyobb pontosságú CAMECA típusú műszer eredményeit használtam fel. 

Az ásványkémiai adatok számításakor részben a MINPROG nevű programot (Harangi, 

1992),  részben pedig a http://www.abdn.ac.uk/geology/profiles/analysis/software.htm honlap 

programjait használtam. A spinellek Fe2+�Fe3+ átszámítása a Droop-féle egyenlettel (1987) 

történt. 

 

A Raman-mikrospektroszkópia mérések a leobeni egyetemen (Montanuniversität 

Leoben, Ausztria) történtek Olympus BX-40-es mikroszkóphoz csatlakoztatott egycsatornás, 

Dilor-Jobin Yvon mikroszondával, 100x nagyítású, nagy munkatávolságú Olympus 

objektívvel. A gerjesztés 532,2 nm-es (zöld) lézerrel történt. A spektrumokat, amelyek 5-ször 

30 másodperces felvételi idővel lettek rögzítve, egy 15 bit dinamikus tartományú CCD 

detektor rögzítette. A Raman spektroszkópiai módszer a Raman-szóródás jelenségén alapul, 

ami során a gáz, folyadék vagy szilárd anyag molekuláira bocsátott gerjesztő (rendszerint 

monokromatikus) fény hullámhossza a vizsgált anyagra jellemző hullámhosszal eltolódik 
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(Burke, 2001). Amennyiben egy molekula polarizálhatósága a rotáció vagy vibráció 

következtében megváltozik, a beeső sugárzás szóródó sugárzást eredményez, amelynek 

legintenzívebb része változatlan frekvenciájú lesz (Rayleigh-szóródás). Emellett megjelennek 

a gerjesztő sugárzás frekvenciájánál +/- -val eltérő frekvenciájú, lényegesen kisebb 

intenzitású jelek (Stokes-, illetve anti-Stokes vonalak). Az anti-Stokes vonal mindig 

lényegesen kisebb intenzitású, általában nem vizsgálják. A módszer elsősorban a kovalens 

molekulák kvalitatív és kvantitatív vizsgálatára alkalmas. 

 

Az elektronmikroszkópos vizsgálatokat a Szegedi Tudományegyetem TTK Hitachi S-

4700 típusú téremissziós pásztázó elektronmikroszkópján végeztük. A minták polírozott 

felületű vékonycsiszolatok, melyek felületét jól vezető arany-palládium ötvözettel vontuk be. 

A mérésekhez 20 kV gyorsítófeszültséget használtunk. A mikroszkóphoz csatlakoztatott 

Röntec QX2 energiadiszperzív röntgen detektorral (EDS) végeztünk pontmérést, vonalmenti 

többpont analízist, és elemtérképet készítettünk az ásványokról. A képalkotás visszaszórt 

elektron detektorral (BSE, back-scattered) történt. A kis sűrűségkülönbségű fázisok 

elkülönítéséhez másodlagos elektron detektort (SE) használtunk. A szemikvantitatív kémiai 

összetétel analízisénél ZAF korrekciót alkalmaztunk.  

 

A komputer tomográfiai (röntgen CT) vizsgálatok a Kaposvári Egyetem 

Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetében történtek (www.sic.hu\ct_geo.html) Siemens 

Somatom Plus 40 típusú műszeren 140 kV, 189 mA, 1,5 s megvilágítás mellett. A felvételek a 

fúrómagok hossztengelyére merőleges szeleteken készültek. A felvételekhez 4 mintát 

választottam ki, melyek a tipizált kőzettípusokat reprezentálják. Így felvétel készült két 

ultrabázit (ÁGK-7017, -7040) tartalmú szerpentinitről, egy palás szerpentinitről (ÁGK-7013) 

és egy basztitos szerpentinitről (ÁGK-7037). 

A mintákról kéttípusú mérés készült. Az első (a CT alapmérés) során szeletsorozat 

készült mintánként, s eredményül egy olyan 3 dimenziós rácshálót kaptunk, melynek 

cellaméretét a kijelölt szelet (SCAN) vastagság és a felbontás határozza meg. A cellák 

méretének nagyságrendje általában 0,1 x 0,1 x 1 mm. A cellára vonatkozó mért adat egy 

Hounsfield skálára kalibrált röntgen elnyelődési érték (Földes, 2006). A Hounsfield skála egy 

kalibrált skála, ahol a vákuum értéke �1024, a víz pedig 0 (A PC�s feldolgozó szoftver ezt a 

skálát feltolja +1024 értékkel, vagyis ott a vákuum értéke nulla.). Az egyes szeleteken 

távolság- és szögmérés is végezhető. A második az úgynevezett feltöltéses CT mérés, mely 

során az előzetesen előkészített kőzetdarabot valamilyen feltöltő folyadékkal (víz , olaj , iszap 
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, sav stb.) vagy gázzal feltöltjük és eközben CT mérést végzünk. A mintákat 6 óra 

vákuumozás után ioncserélt vízzel árasztottuk el úgy, hogy a vákuumozás után, elárasztás 

közben és után a mintákat ugyanolyan szeletpozícióban mértük le a CT berendezéssel. 

Eredményül számos információt kaptunk a minta viselkedéséről a feltöltő folyadékra 

vonatkozóan. Egy bonyolult felépítésű kőzetnél külön megadhatjuk a repedés, üreg és mátrix 

�környezetre� vonatkozó effektív térfogatokat és porozitást. (A feltöltés a kőzet pórusaiban 

ott maradt szárazanyag lerakódások (fúróiszap) kimosását is eredményezi. A CT méréssel ez a 

folyamat is nyomon követhető.) 

A feltöltéses méréseket 2 mm-es szeletvastagság és a feltöltéses mérésekre 

kikísérletezett mérési protokoll mellett végeztük. A mérési zaj meghatározására az egyes 

telítési csomagokban külön zajméréseket végeztünk. A mérési zaj leggyakoribb értéke: ±10 

HU  alatti (átlag 8,7 HU) közepes érték volt.  

A feldolgozás során a CT felvételek papyrus (.pap) típusú fájljaiból az OSIRIS 

programmal dicom (.dcm) fájlokat készítettünk, melyeket az MVE programban megnyitva 

3D-s képeket kaptunk. A programon belül a HU értékek szerint akár egyes tartományokra 

(sűrűség értékekre) válogathattuk az adatokat. A további vizsgálatokhoz a dicom fájlokból a 

MEDIMAGE programmal mátrix (.mtx) fájlokat készítettem (A feldolgozás folyamatábráját (I. 

3. ábra) alább).  

A kőzetfizikai jellemzők meghatározása a JPTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai 

Kar Geotechnikai Laboratóriumában, a szilárdsági vizsgálatok az ÉMI Rt. Pécsi MÁ. 

laboratóriumában készültek. A minták kiválasztásánál főleg a szerkezeti 

jellegzetességekalapján válogattam, figyelembe véve a magok állagát. Igyekeztem a teljesen 

ép, nem sérült fúrómag mintákat kiválasztani. A törőszilárdsági vizsgálatokhoz a henger 

alakú, 10-12 cm átmérőjű fúrómagokat 1:1 magasság és átmérő arányú mintákká alakították. 

A fúrómagok átmérője nem volt elegendő ahhoz, hogy a foliációra (bázislapra) merőleges 

7x7x7 cm-es kocka mintákat készítsenek. A térfogatsűrűségeket higanyos térfogat-

meghatározó módszerrel, míg a sűrűségméréseket piknométeres módszerrel végezték el. 

További szerpentinit minták sűrűségét laboratóriumban piknométerrel határoztam meg. 
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I. 3. ábra A CT vizsgálatok feldolgozásának folyamatábrája 

 

Minta kiválasztás

Feltöltéses CT mérés
(kivákuumozott minta mérése,

Feltöltés közbeni mérés,
Feltöltött minta mérése

Vákuumozott minta mérések 3D vízualizációja

Vízualizációs értékelés � értékelési iránysíkok kijelölése

Számítástechnikai adatfeldolgozások:
Vákumozott, telítési és telített mérések konvertálása

ASCII grid fájlokká

Zajszámítás és röntgenabszorbciós korrekciós
paraméterek meghatározása

A kijelölt iránysíkokkal párhuzamosan képzett 
síkok mentén történő telítettség számítás

Effektivitás értékelés

A minták kivákuumozása

A feldolgozás folyamatábrája

 
 

A térfogatsűrűséget nedves (ρn) és száraz (ρs) kőzetfizikai állapotban is meghatározták. A 

száraz térfogatsűrűséget 105 °C-on szárított mintából nyerik. A nedves térfogatsűrűséget a 

minták nyílt pórusainak feltöltése után mérik.  

A meghatározott paraméterek: 

a, testsűrűség: egy kőzettömbben a szilárd és a (pillanatnyi �j� kitöltésű pórusok 

átlagos sűrűségét értjük. 
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j

+
=
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=ρ , 

  

 ahol ms = a szilárd alkotók tömege 
  mp = a pórusokat kitöltő anyagok tömege 
  Vs = a szilárd alkotók térfogata 
  Vp = a pórusok által elfoglalt térfogat 
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Az anyag- és testsűrűséget az alábbiak szerint határoztuk meg: 
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vtfkszt
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m
−

=ρ , 
ahol mksz [g] = kiszárított tömeg 

  mvt [g] = vízzel telített tömeg 
  mvtf [g] = vízzel telített, 

hidrosztatikus nyomás alatt mért 
tömeg 

 

Ha egy kőzetdarab tömegét a teljes térfogatához viszonyítjuk, úgy a térfogatsűrűséget 

kapjuk, mivel a pórusok kitöltése folyadék vagy gáz, aminek összetétele és sűrűsége a 

környezettől függően viszonylag gyorsan változhat. Ennek eredményeként a testsűrűség és a 

térfogatsűrűség időben nem lesz állandó (Egerer & Kertész 1993). 

b, A víztartalom mindig az a vízmennyiség, amely a kőzet pillanatnyi nedvességi 

állapotával egyensúlyt tart. A víztartalom meghatározását a próbatest tömegváltozása alapján 

számítják (j=kőzetfizikai állapot): 

  mj = ms + mpw, 
 ahol ms= 105°C-on tömegállandóságig 

szárított próbatest tömege.  

A pórusokból eltávolított víz tömege: 

  mpw = mj + ms 

A víztartalom tömeghányadban: 
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A víztartalom térfogathányadban: 
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 ahol ρv a víz sűrűsége és ρd a kőzet 
testsűrűsége 
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A nyomószilárdsági méréseket a WPM-típusú, 3 fokozatú, 3000 kN maximális 

terhelhetőségű, ±3% pontosságú vizsgálógépen végezték el 20 °C és 56% relatív páratartalmú 

környezetben. 

 A Gyód 2. számú fúrás mintáin végzett vizsgálatok összefoglalását az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 
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II. ADATOK 
II. 1. PETROGRÁFIA 

II. 1. 1. MAKROSZKÓPOS LEÍRÁS 
A minták makroszkópos leírása értékes információt tartalmaz a kőzetek ásványos 

összetételéről, fizikai, szerkezeti, genetikai tulajdonságairól, következésképp nélkülözhetetlen 

része a vizsgálatoknak. A korábban említett okok miatt (lásd I. 3. fejezet) a begyűjtött minták 

a fúrási dokumentációban rögzített összes kőzettípust nem tartalmazzák, viszont a 

kőzetoszlopban uralkodó szerpentinitek mintázása a megmaradt fúrómagok alapján 

reprezentatívnak mondható. A korábbi gyűjtések (Szederkényi Tibor által) anyagában a 

lokálisan előforduló kőzettípusok (tremolitpala, antofillitpala) megtalálhatók, azonban kis 

méretük miatt a típus leírására korlátozottan használhatók. 

 Az általam begyűjtött fúrómagok részletes leírása és fotódokumentációja a tanszéki 

magraktárban elhelyezett korábbi gyűjtésű mintákkal együtt a dolgozat vizsgálati anyagán 

túlmenően a fúrás archiválásául is szolgál. A fúrás teljes rétegsorát legteljesebben jellemző 

makroszkópos leírást, a fúrás dokumentációját a 2. sz. mellékletként csatoltam a dolgozathoz. 

A minták makroszkópos jellemzésekor kettős célt kívántam megvalósítani: egyfelől az összes 

fúrómag szisztematikus leírását � kitérve a kőzetalkotó ásványok színére, méretére, alakjára, a 

többi alkotóhoz való térbeli viszonyára �; másfelől a kőzettestet ért deformációs események 

sorrendjének megállapítását a minták pre-, szin- és posztkinematikus szerkezeti, deformációs 

jegyeinek jellemzésén keresztül. A makroszkópos leírás mintánként részletezett anyagát a 3. 

sz. melléklet tartalmazza. Mindezen bélyegek figyelembevételével a mintákat makroszkópos 

megjelenésük alapján típusokba soroltam, melyek kőzetoszlopban elfoglalt helyzetét a II. 1. 

ábra szemlélteti. Az alábbiakban a fő típusok összefoglaló jellemzését adom meg. 

A szerpentinit test legnagyobb arányban sötétzöld-sötétszürke, tömeges, homogénnek 

tűnő, nagyon finom szemcsés (makroszkóposan nem mérhető) szerpentinitből épül fel. A 

minták kis részében a típusos szerpentinit mellett világosszürke, fehéres, az előzőnél durvább 

(0,5 mm körüli szemcsék) szemcsés kőzetrész is előfordul, melyet ultrabázitként (olivinből és 

piroxénből felépülő kristályos lencsék; lásd alább) azonosítottam. Előfordulásából és a 

szerpentinithez való viszonyából reliktumnak tartom, mivel a szerpentinit körbeveszi, 

helyenként keresztülszeli, mintegy beburkolja a lencséket. Így a szerpentinithez képest 

prekinematikus elem. Maga a szerpentinit szinkinematikus egység, mely az ultrabázit 

metamorfózisa során alakult ki. Típusait a szintektonikus metamorf folyamatok, a 

deformációs események, valamint a prekinematikus domének határozzák meg. A tipizált 
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kőzetek nem diszjunkt csoportokat képviselnek, hanem a szerpentinit test különböző fejlődési 

állapotait tükrözik, azaz egymásból levezethetők. A magminták csoportosításánál elsődleges 

szempontként szerepel az ultrabázit kőzetrész jelenléte vagy hiánya. E prekinematikus elem 

jól elkülöníthető a sötétszürke szerpentinittől, ezért a két kőzetrész egymáshoz viszonyított 

aránya és térbeli kapcsolata (érintkezésük, alakjuk) jól megfigyelhető. A relikt ultrabázitból 

létrejövő szerpentinit további típusokra osztható a pre-, szin- és posztkinematikus metamorf 

szerkezeti bélyegeik alapján. Mindezek tükrében az alábbi kőzettípusokat különítettem el: 

 

II. 1. ábra A Gyód�2. számú fúrás szelvénye a makroszkópos vizsgálatok alapján 
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II. 1. 1. 1. Típusos szerpentinit 

Az általam begyűjtött mintaanyag mindegyikében megtalálható egy sötétszürke színű, 

masszív, tömeges megjelenésű, a törési felületen homogén, nagyon finom szemcsés kőzet (a 

szemcsék méretét lupéval sem tudtam megállapítani, tehát <0,02 mm), melyet típusos 

szerpentinitnek nevezek. A legtöbb mintát ez a sötétszürke szerpentinit építi fel, ez a Gyódi 

Szerpentinit legtömegesebb kőzettípusa. Fő alkotói a finomszemcsés, mikroszkópos, 

szubmikroszkópos méretű szerpentin ásványok és alárendelten 0,5-1 mm nagyságú 

filloszilikátok. 

A minták jelentős részében jól azonosítható egy közel 60-70 fokos, átható foliáció, 

melyet S1-ként jelölök (II. 1. Tábla 1., II. 2. Tábla 4 kép). Az S2 meredek szögben, közel 90 

fokban szeli át az S1-t, mely pár mm széles szerpentinből felépülő zónaként azonosítható. 

A poszttektonikus folyamatokat az erek képviselik. Két fő típusukat különítettem el: 

az első egy hajszálvékony (0,1-0,3 mm), az S1 foliációval párhuzamosan futó fehéres színű 

szerpentin ércsoport. Jellemző, hogy az erek hullámos lefutásúak, meg-megszakadnak, majd 

kissé eltolva futnak tovább. Gyakran anasztomizáló erek. A másik típusba a foliációt átszelő 

zöldes, főként szerpentinből és karbonátból felépülő ereket soroltam. Mindezek tükrében az 

ásványos összetétel, a szerkezet és a deformációs jegyek alapján három jól elkülöníthető 

kőzettípusba rendszereztem a szerpentinit mintákat. 

 

II. 1. 1. 2. Basztitos szerpentinit 

Nevét a szerpentin ásványokból felépülő (prekinematikus) relikt ásványok utáni 

pszeudomorfózákról kapta, melyeket basztitoknak nevezünk (lásd részletesen a II. 1. 2. 1. 

fejezetben). A kőzettípus uralkodóan a típusos szerpentinitből épül fel, melyben jellegzetesek 

a szerpentin pszeudomorfózák, a basztitok. A basztitok olajzöld, selyemfényű, oszlopos 

szemcsék, helyenként nyúltak, végeik enyhén kihúzottak. Átlagosan 1-2 cm, de akár 5-6 cm 

hosszú szerpentin pszeudomorfózák, melyek a sötétszürke szerpentinit mátrixba ágyazódnak. 

Az alakjuk után piroxén és amfibol átalakulásával jöttek létre (II. 1. Tábla 1., 2. kép). 

Megnyúlásukra merőlegesen szerpentin anyagú repedések szabdalják fel, melyek hossza a 

basztit szélességével egyezik meg. A repedések nem folytatódnak a szerpentinit mátrixban.  

A mintákon függőleges irányítottság jelentkezik mind a filloszilikátok, mind a 

basztitok elhelyezkedésében. A basztitok ebben a függőleges foliációban rendezetten, a 

foliációval párhuzamos sávokban helyezkednek el. A foliációs síkon belül viszonylag 

szabadon állnak, de hossztengelyük a foliáció síkjában marad. Több cm hosszú basztitos 

zónák, lencsék is felismerhetők a homogén szerpentinitben. 
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A fúrómagokban fehéres, függőleges lefutású szerpentin erek, érrajok párhuzamos 

hálózata figyelhető meg (II. 1. Tábla. 1. kép). Az erek lefutása hullámos, folytonosságuk meg-

megszakad, s az egyes érszakaszok egymáshoz kissé eltolva futnak (II. 1. Tábla. 3. kép). A 

szakaszok végei finoman kicsípettek. Két szomszédos érszakasz kezdete és vége pár mm-es, 

cm-es szakaszon átfedi egymást. A szerpentin erek (krizotil) szálas, fibrózus szerkezetűek, az 

ér falára merőlegesen rostozottak. Ezeket helyenként zöld szerpentin erek harántolják. 

 

II. 1. 1. 3. Palás szerpentinit 

A minták jelentős részét a sötétszürke szerpentinit alkotja. A típust az átható és sűrű 

foliációja alapján különítettem el, ami egy hangsúlyosabb szerkezeti elem a basztitos 

szerpentinithez képest (II. 1. Tábla. 4. kép). A sötétszürke szerpentinit 60-70 fok körüli 

dőlésű, sűrű foliációt mutat, mely mentén határozott palás elválás jellemző. A foliációval 

párhuzamosan a sötétszürke szerpentinitben világosabb, barnás-zöldes sávok jelennek meg, 

megtörve a sötétszürke szerpentinit monotóniáját. A sávok nem alkotnak folytonos egységet, 

inkább egyedi ásványszemcséknek (basztit), ásványhalmazoknak látszanak. Alakjuk lencse és 

orsó formájú, hosszuk (a foliáció irányában a magpaláston mérve) pár mm-től 1-2 cm-ig 

változik. Gyakran önállóan fordulnak elő, máskor sávokba, lencsékbe aggregálódnak. A 

foliációs sík mentén nagy számban, többnyire rendezetlenül helyezkednek el a basztitok (II. 1. 

Tábla. 5. kép). A magpaláston az oszlopos ásványok kerekded, lencsés átmetszetűek, 

általában zömök oszlopos megjelenésűek, de vannak hosszúkásak, megnyúltak is. A basztitok 

megnyúlási iránya a foliációs síkban van. A foliációs síkokon gyakoriak az ezüstszürke 

filloszilikátok. 

A foliáció mentén 0,1-0,2 mm vastag, fehér, fonatos krizotil, valamint karbonát 

(fehéres, tömör kéreg, mely sósavban nem pezseg) erecskék futnak; vastagságuk 0,1-0,3 mm 

(II. 1. Tábla. 6. kép). Egyes mintákban jól kivehető, hogy az S1 foliációt 30-40 fokban 

átszelik a fehéres szerpentin erek. A poszttektonikus törések másik generációját az S1 

foliációt közel merőlegesen átszelő zöld szerpentin erek képviselik. 

Az előbbi két csoport mindegyikét a típusos szerpentinit építi fel, azonban bizonyos 

szerkezeti jegyekben jelentős eltérések láthatók, melyek biztos alapot adnak a két típus 

elkülönítéséhez. A basztitos és a palás szerpentinit összehasonlítását a II. 1. táblázat 

tartalmazza, a különbségeket a II. 1. Tábla jobb és bal oszlopának képein láthatjuk.  



 23

 



 24

II. 1. táblázat A basztitos és a palás szerpentinit összehasonlítása 

 palás szerpentinit basztitos szerpentinit 
foliáció Átható, sűrű, gyakori a palás elválás a 

foliáció mentén 
60-70 fokos foliáció 

Gyengén foliált, tömeges 
megjelenés 
Függőleges foliáció 

basztitok Irányított elhelyezkedés, 
A foliációs síkkal párhuzamos 
megnyúlás 

Elhelyezkedésük rendezetlen 

erek Sűrű, fehér krizotil erek a foliációs 
síkban, vagy metszik azt 30-40 fokban. 

Foliációban futó, kis számú 
krizotil ér. 

 

II. 1. 1. 4. Relikt ultrabázit tartalmú szerpentinit 

A sötétszürke típusos szerpentinit mellett jól elkülöníthető egy világosszürke, 

középszemcsés (0,2-1 mm) szövetű kőzetrész, aminek köszönhetően az előző szerpentinit 

típusokhoz képest ez világosabb tónusú (II. 2. Tábla 1-6. kép). A két rész aránya az egyes 

mintákon belül is, de különösen azok között erősen változó. A világosszürke kőzetrész 

átlagosan mm-es, helyenként mikroszkopikus szemcseméretű részeket is tartalmaz. A 

kőzetrész teljesen kristályos szövetű. A szürkés, üvegfényű, 0,1-0,6 mm nagyságú, oszlopos, 

nyúlt ásványok piroxének. A zöldesszürke, kissé zömökebb szemcsék olivinek. A fentiek 

alapján a világosszürke kőzetrészt ultrabázitként azonosítottam. Az ultrabázit kőzetrészek 

helyenként jelentős mennyiségben tartalmaznak 1�1,5 mm-es nagyságot is elérő ezüstszürke 

filloszilikát lemezkéket.  

Az ultrabázit megnyújtott, kihengerelt, szabálytalan alakú egységei többnyire a 

megnyúlásukkal párhuzamos lencsékben, csomókban, sávokban jelennek meg. A lencsék 

szélesség/hosszúság aránya átlagosan 1:5, szegélyük hullámos. A szerpentinit kőzetrészek 

alakja eltérő, mivel szélesség/hosszúság arányuk átlagosan 1:7. Az ultrabázittal szemben nem 

alkotnak összefüggő sávokat, inkább izoláltan fordulnak elő, mint a kataklasztos, breccsás 

szerkezetek fragmentumai. Az egyes darabok határa nem egyenes, a fragmentumok nem 

szögletesek, sokkal inkább nyúlt lencse, orsó, rúd alakúak és gyakran hajlottak. Végeik 

kihúzottak, elvékonyodnak, kihegyesednek. Méretük a néhány mm-től a több 10 cm hosszú, 

megnyúlt, alaktalan kőzettestekig változik. Gyakori, hogy az ultrabázit egységekben is 

megjelenik szerpentinit, behálózza, felszabdalja azokat. Érintkezésük az ultrabázittal 

többnyire nem egyenes határ mentén történik, hanem lángnyelv, öblözet alakjában a 

szerpentinit benyúlik az ultrabázit nyírt, szabálytalan darabjaiba. Ennek köszönhetően az 

ultrabázit határa is szabálytalan lefutású, rezorbeált. 
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A típus legkevésbé átalakult tagja az ÁGK-7040 számú minta (II. 2. Tábla 3. kép), 

melyben a kőzet nagy részét a világosszürke, tömeges megjelenésű ultrabázit alkotja. 

Mennyisége jelentősen meghaladja a szerpentinitét. A szerpentinit homogén, finomszemcsés, 

kőzetdarabjainak mérete a pár mm-től a több cm-ig változik, de átlagos méretük kisebb, mint 

a típus többi tagjában. Alakjuk változatos, gyakoriak az orsó, kerekded formák. Az ultrabázit 

és a szerpentinit határa hullámos, karéjosan egymásba hatolnak. A szerpentinit nem alkot 

tömeges, összefüggő egységet. 

Ennek a típusnak egy sajátos példánya az ÁGK-7004 sz. minta, mely szerkezetében 

hasonlóságot mutat a csoporttal, azonban a világosszürke ultrabázit kőzetrész szemcsemérete 

kisebb (0,1-0,2 mm); mikroszkopikus méretű, zöldes, szürkéssárga alkotókból áll (II. 2. Tábla 

4. kép). Az ultrabázit és a szerpentinit találkozásánál ezüstös filloszilikátokból álló zóna 

figyelhető meg, melyek körbeveszik, magukba foglalják az izoláltan megjelenő típusos 

szerpentinit darabokat. Mennyiségük felülmúlja a típus többi tagjáét. A szerpentinit 

kőzetdarabjai erősen megnyúlt, kihengerelt, kihúzott végűek. Szélesség/hosszúság arányuk 

meghaladja az 1:10-t. A fúrás legfelső részén fordulnak csak elő, mélyebben nem 

azonosítottam a típusnak ezt a változatát. 

Az ultrabázitot és a szerpentinitet ért deformáció megmutatkozik egyrészt a meredek, 

60-70º-os foliált szerkezetben (S1), mely a kőzetek átható, látványos foliációja, s amely 

mentén a két kőzetrész érintkezik egymással; másrészt a két kőzetrész darabjainak nyúlt, 

kihengerelt alakjában. Az átható foliáció mentén érintkező erősen nyúlt, kihengerelt 

kőzetrészek erős deformációra, nyírásra utalnak, melynek hatását mindkét egység őrzi. Az 

ultrabázit egységek kihengerelt boudinokat formálnak (II. 2. Tábla 5-6. kép), melyeket 

megnyúlásukra merőlegesen szerpentin erek tagolnak szét. Az ultrabázit egységek a 

megnyúlás irányában feldarabolódnak. A szerpentin szakaszok néhol körbefogják az 

ultrabázit egységeket, helyenként forgási, örvény szerkezetekhez hasonlót alakítva ki (II. 2. 

Tábla 2. kép). Bennük a szerpentinit becsípve, felgöngyölve jelenik meg. Másutt a 

szerpentinit körbeveszi, beburkolja az ultrabázitot. A szerpentinit kihengerelt, kivékonyodó, 

orsó formájú darabjainak végei kihúzottak. 

A minták fő foliációját meredeken futó poszttektonikus erek szelik át, melyek vékony, 

pár mm vastag, fehéres, zöldes szerpentin és/vagy dolomit (sósavval cseppentve nem pezsgő 

karbonát jellegű) erek. 
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A relikt ultrabázit tartalmú szerpentinit viszonylag alárendelt a kőzetoszlopban. Nem 

alkot összefüggő testet, csak rövid szakaszokon fordul elő. Kétségtelen azonban, hogy nagy 

fontossággal bír a szerpentinit test földtani fejlődésének feltárásában. 

 

Egyéb kőzettípusok 

A korábbi gyűjtésekből származó tanszéki minták átvizsgálása többlet információt 

adott a fúrási rétegsor rekonstruálásához. Mivel a mintagyűjtésre közvetlenül a fúrás 

lemélyítése után került sor, így olyan egyedi kőzeteket is sikerült begyűjteni, melyeket vagy 

már nem találtam meg a magraktárban, vagy csak nagyon kis mennyiségben maradtak meg a 

tanszéki gyűjteményben. A fenti típusoktól eltérően az alábbi kőzetekkel nem foglalkozom 

részletesen, csak rövid jellemzést adok az egy-egy minta által képviselt kőzetekről a 

dokumentáció teljessége érdekében. 

 

II. 1. 1. 5. Fedő konglomerátum 

Szorosan nem tartozik a szerpentinit litológiájához, de érdemesnek tartom 

megemlíteni, mivel közvetlenül a szerpentinit kőzettestre települő eróziós hézaggal A fúrás 

dokumentációja alapján, nagy arányban tartalmaz szerpentinit kavicsot. A megfúrt 

konglomerátumból csak pár kavicsdarab maradt meg, melyet begyűjtöttem. A minta 

cementálatlan, sötétszürke színű, lekerekített, 4-8 cm nagyságú kavics, kavicstöredék, 

melynek anyaga amfibolit; szerpentinit nem fordult elő köztük. Az amfibolit kavicsokban 

fekete, oszlopos, 1-3 mm hosszú amfibolok találhatók, melyek sávokba rendeződnek. Köztük 

szürke, kvarcból és földpátokból álló sávok fordulnak elő. Elszórtan vörösesbarna, 

izometrikus, 1,0 mm-nél kisebb gránátok is azonosíthatók. A kavicsokon jól fejlett palásság 

észlelhető (II. 3. Tábla 1. kép). 

A kavicsok közt találtam egy kerekített, mintegy 8 cm nagyságú, nem foliált, eklogit 

kavicsot. Szürke aprókristályos, homogénnek látszó mátrixban zónás, 4-7 mm nagyságú 

gránát porfiroblasztok láthatók: szegélyük szürke színű, míg a központi rész vörösesbarna. A 

gránátokat sötétszürke mafikus ásványokból álló korona veszi körül, majd a külső részükön 

egy szürke, felzikus ásvány mátrix következik (II. 3. Tábla 2. kép). 

 

II. 1. 1. 6. Amfibolpala 

A mintából pár cm-es kőzetdarab maradt meg mindössze. Középszürke színű, 

üvegfényű, 0,5-2 mm nagyságú tűs amfibol ásványok alkotják, melyek egymással 

párhuzamosan, orientáltan helyezkednek el. Az amfibolok tömeges megjelenésűek, szinte 
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kizárólagos kőzetalkotók (II. 3. Tábla 3. kép). A mintában foliáció figyelhető meg az orientált 

amfibol szemcsék alapján. Az alábbi képződmények a mintagyűjtéskor már hiányoztak a 

fúrási anyagból, viszont a fúrás dokumentációjában szerepelnek. Mivel egyedi kőzettípusok, 

ezért fontosnak tartom megemlíteni itt az alábbiakat: 

− 103 m-en egy 4 cm�es karbonátos telér húzódik, melyben fennőtt kalcitok is 

találhatók. 

− 104,8-105,6 m mélységben talkpala, fehéres szürke aktinolit jelenik meg. 

− 105,6-106,3 m-nél aplittelér (?) húzódik, mely 60 fokos sík mentén érintkezik a 

talkpalával. 

− 106 m alatt tömött, kemény és puhább, világosabb, talkosodott magok találhatók. 

Ebben a szakaszban is megfigyelhetők az oszlopos aktinolit utáni szerpentinit 

pszeudomorfózák. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A fúrási dokumentációval összevetve a saját megfigyeléseim az alábbiak: 

a) A szerpentinit fedőjében diszkordánsan települő alapkonglomerátum leírása sokkal 

részletesebb a dokumentációban, mint amit a megmaradt fúrási anyag alapján meg 

lehetett állapítani. A begyűjtött pár amfibolit kavicsdarab csak ezek kőzettani 

vizsgálatára terjedhetett ki, a képződmény egészére nem. A dokumentáció szerint a 

képződmény gránátos amfibolit, szerpentinit és kvarc kavicsokat tartalmaz, melyek 

0,5-10 cm nagyságúak. Előfordul 40 cm nagyságú amfibolit kavics is. Kötőanyaguk 

Limnocardium tartalmú mészkő. 

b) A dokumentáció a fúrás felső részén, 65,2-85,3 m mélységben megkülönböztet egy 

sötétszürke szerpentinitet, mely világos foltokat tartalmaz. Utóbbiban sok a 

muszkovit, szericit. A leírás szerint több helyütt sötét, oszlopos amfibol kristályok, 

valamint amfibol pszeudomorfózák is előfordulnak. 85 m-ig a fehér foltok jelentős 

arányban vesznek részt a sötétszürke szerpentinit mellett. Innen megváltozik a 

szerkezet: domináns a sötétszürke, tömött, kemény szerpentinit. A palássági dőlés 

irányában sávozottság jellemző. Fontos, hogy a világos és sötétszürke egységek 

elkülönülnek, viszont az eltérés okára nincs utalás. Az ásványos összetevők, mint 

például aktinolit, muszkovit, szericit makroszkóposan nem határozhatók meg, ezért 

ezek mikroszkópos megerősítése szükséges.  

c) A minták szerkezetére vonatkozó megfigyelések helytállóak, a fúrás teljes 

szelvényében a szerpentinit magokon végzett dőlésmérések eredményei elfogadhatók 

és felhasználhatók. 

d) A kőzetoszlopban lokálisan előforduló, egyedi kőzettípusok dokumentációja nagy 

jelentőséggel bír, mivel ezeket ma már nem tudjuk begyűjteni. 

 

A makroszkópos megfigyelések során tipizáltam a mintákat, melyek között genetikai 

kapcsolatot tételezek fel. A kiindulási kőzet, az ultrabázit a fúrás kis szakaszában őrződött 

csak meg, s nem alkot egységes testet, hanem lencsékben, sávokban fordul elő. Ezekkel 

párhuzamosan helyezkednek el a szerpentinit egységek, kijelölve az S1 foliációt. Ez a 

deformációs esemény érintette mindkét kőzetrészt. A szerpentinit pszeudomorf bélyegei 

alapján valószínűsíthető, hogy az S1 foliáció kialakulása előtt statikus hidratáción esett át az 

ultrabázit. Az S1 foliációt meredeken átszelő S2 ásványos összetételét makroszkóposan nem 

sikerült megállapítani, ezért a mikroszkópos vizsgálatok során törekedni kell ennek 
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megállapítására. A szerpentinit fejlődésének utolsó fázisában poszttektonikus törések 

alakultak ki, melyek kitöltése és geometriája legalább kétféle: egyik fajta átszeli a meredek 

foliációt, így ehhez képest egyértelműen utólagos, míg előfordulnak a foliációval 

párhuzamosan fehér, fonatos, krizotil hajszálerek is. Az érgenerációk vizsgálata (lásd II. 1. 3. 

fejezetben) segít a deformáció típusának, működésének rekonstruálásában, ezért a 

mikroszkópos vizsgálatok során a mikroszöveti indikátorok meghatározása hasznos lehet. 

A fúrási kőzetoszlop szerkezete hasonlóságot mutat az O�Hanley (1991, 1996) és az 

O�Hanley & Offler (1992a) által leírt kernel mintázathoz (kernel pattern). Ez alapján a 

részlegesen és a teljesen szerpentinitesedett részek élesen elválnak egymástól, mint ahogy azt 

a gyódi mintákon is láthattuk. Azonban a szerpentinit test szerkezetének áttekintési lehetősége 

a fúrási kőzetoszlop alapján erősen korlátozott. 

A relikt ultrabázit néhány mm-es szemcsemérete élesen elkülönül a helyenként 5�6 

cm-t is elérő basztitokhoz képest. Challis is (1965) leír nagy méretű orto- és klinopiroxén 

szemcséket ultrabázitban, melyek a 8-15 cm-t is elérik. Ez felveti azt a kérdést, hogy a protolit 

egytípusú homogén kőzet volt-e, vagy eltérő kiindulási kőzetekkel kell számolnunk. 
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II. 1. 2. MIKROSZKÓPOS LEÍRÁS 
A mikroszkópos vizsgálatok során egyrészt a saját gyűjtésű minták vizsgálatát, 

másrészt a tanszéki gyűjteményben található, a fúrás rétegsorát 0,5-1 m-enként feltáró 

csiszolatanyag leírását végeztem el. A makroszkópos vizsgálat során levont 

következtetésekből vázoltam fel a Gyódi Szerpentinit test lehetséges fejlődéstörténetét, 

amelyet a mikroszkópi és további analitikai vizsgálatok eredményeivel pontosítottam. A 

mikroszkópi vizsgálatok célja � az egymást követő ásvány-paragenezisek felismerésén  

keresztül, a szövetek értelmezésén át � a szerpentinit testet ért események bemutatása. Az 

ásvány-paragenezisek szukcessziója alapján a kőzettípusok kialakulása és egymás közti 

kapcsolata feltárható az egyes események egymásra következésének tükrében, mely a 

szerpentinit test fejlődéstörténetének megrajzolásához elengedhetetlen. 

 

A makroszkópos leírás alapján a fejlődési sor kiindulási tagja az ultrabázit tartalmú 

szerpentinit. A relikt ultrabázit mikroszkópos jellemzése során megismerhetjük a szerpentinit 

test kiindulási kőzetanyagát: ásványos összetételét, szövetét és átalakulását. A következőkben 

a relikt ultrabázit szöveti sajátosságait gyűjtöttem össze. 

 

II. 1. 2. 1. A protolit petrográfiája 

A makroszkópos vizsgálatok során ultrabázit tartalmú szerpentinitként különítettem el 

ezt a típust. Benne nyírt, világosszürke sávok formájában őrződött meg a protolit. A 

makroszkópos petrográfiai vizsgálatok alapján az ultrabázit nem egységes, összefüggő 

tömegként jelenik meg, hanem az átalakulása során kialakult szerpentinit mátrix által 

körülvéve, lencsék, sávok formájában, mintegy 60 fok körüli foliáció (S1) mentén. A relikt 

ultrabázit és átalakulási terméke, a szerpentinit élesen elválik egymástól mind ásványtani 

összetételében, mind szövetében, ezért indokolt külön tárgyalni őket. Az ásványos összetétel 

és a szöveti bélyegek alapján a relikt protolit sem egységes kőzet (lásd alább); elkülönül egy 

olivin tartalmú és egy piroxén-amfibol tartalmú doménre. Az alábbiakban az egyes domének 

szöveti jellemzését adom meg, majd külön-külön tárgyalom átalakulásukat is. 

A szokásos petrográfiai tárgyalási rendszertől eltértem annyiban, hogy az 

anyagvizsgálati módszerek eredményeit közvetlenül a petrográfiai megfigyelésekkel 

ötvöztem, nem külön fejezetben tárgyaltam azokat (XRD, Raman spektroszkópia, SEM). Ezt 

azért láttam indokoltnak, mert több ásványcsoportot pusztán mikroszkópos vizsgálatokkal 

lehetetlen pontosan meghatározni (pl. szerpentin ásványok, opak szemcsék, kloritok, 
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karbonátok). Ezek esetében az anyagvizsgálati eredmények felhasználásával történő szöveti 

jellemzést hatékonyabbnak ítéltem meg.  

 

II. 1. 2. 1. 1. Olivin tartalmú domén 

A protolit fő kőzetalkotóinak modális gyakoriságát tekintve a leggyakoribb fő 

kőzetalkotó az olivin, azonban teljesen üde ásványszemcséi ritkábbak, mint az ensztatitéi, 

mivel kevésbé ellenállóak a hidratációval szemben. Elsődlegesen hálós (mesh) szövetű 

szerpentinitté alakul át (II. 4. Tábla 1�3. kép). A relikt olivin kristályoknak két típusát 

különítettem el:  

a, Többnyire xenomorf, kissé nyúlt vagy kerekded megjelenésű porfiroblaszt 

szemcsék (II. 4. Tábla 1. kép). Szemcsehatáruk szinte mindig görbült, erősen 

repedezettek, mely repedések mentén leghamarabb indul meg a szemcsék 

átalakulása, szerpentinitesedése, ezért üde kristályai ritkák. Átlagos méretük 1-4 

mm (az eredeti méretük ennél nagyobb is lehet, de a szerpentinitesedés miatt 

nehezen állapítható meg az eredeti szemcsék határa). Elhelyezkedésükre jellemző, 

hogy főként elnyúlt, kihengerelt doménekben jelennek meg.  

b, Az előző típusnál kisebb méretűek (0,5-1 mm), xenomorf megjelenésű, amőboid 

olivin szemcsék, melyek alárendelten az ensztatit szemcsék öbleiben, közéjük 

ékelten jelennek meg, mintegy behatolnak az ensztatit kristályokba (II. 4. Tábla 2. 

kép). 

Az ensztatitban gazdag sávok mellett úgy tűnik, hogy az olivin alárendelt 

mennyiségben fordul elő, azonban a csiszolat egészét tekintve ez nem igaz. Megfigyelhető, 

hogy egyes � ensztatitban gazdagabb � részekről kiszorul, viszont a mesh szövet tömeges 

megjelenése egyértelműen jelzi korábbi, meghatározó arányú jelenlétét. Szövetileg nem lehet 

lehatárolni olyan �védett pozíciókat�, ahol megőrződése valószínűbb, az ultrabázit reliktumok 

szegélyén, a tömeges szerpentinittel érintkezve éppoly gyakoriak, mint a relikt magok belső 

részein. Optikai jellegük negatív, ami arra utal, hogy a Fe2SiO4 koncentráció 12,5 % vagy 

annál nagyobb (Kubovics, 1993, 161 p). Röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján az olivin Mg-

dús, forszterit, vagy ahhoz közeli összetételű. 
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A Raman spektrum kiértékelése is hasonló eredményt adott: a 800-1000 cm-1 

tartományba eső csúcsok a forszteritre jellemző értékek (Kübler és mtársai, 2005) közelében 

találhatók (lásd alább II. 9. Tábla 1. diagram). 

A fenti primer elegyrészek mellett jelentős arányban találunk opak alkotókat. Optikai 

mikroszkópi vizsgálatokkal az opak alkotók pontosan nem határozhatók meg, ezért a szöveti 

helyzetük sem tisztázható egyértelműen. A bizonytalanságok ellenére szövetileg két 

csoportjukat tudtam elkülöníteni:  

a, elsődleges kőzetalkotók: pontos helyzetüket, szöveti jellemzőiket az átalakulás 

átírta. Összetételük alapján a krómitok sorolhatók ide, melyek gyakran az ensztatit 

környezetében (II. 5. Tábla 1-3. kép), illetve annak zárványaként fordulnak elő, és 

az átalakulási termékeikben is megőrződhettek (II. 5. Tábla 2. kép); 

b, másodlagos alkotók, melyek a primer alkotók, elsősorban az olivin átalakulásával 

(Fa-tartalom hidratációja és oxidációja révén) keletkező opak szemcsék (II. 4. 

Tábla 3. kép). 

Mivel az opak alkotók pontos kémiai összetételét nem lehet a petrográfiai 

vizsgálatokkal megállapítani, ezért pordiffrakciós és elektronmikroszkópos vizsgálatokkal 

határoztuk meg. A diffraktogramokon sikerült azonosítani egy Mg-gazdag ferritspinellt, mely 

spektruma leginkább a magnezioferritre jellemző. Az elektronmikroszkóppal vizsgáltuk az 

eltérő kémiai és ásványos összetételű szemcsék szöveti helyzetét, valamint az átalakulásukat 

is. 

Az ensztatitokkal érintkező vagy zárványukként előforduló elsődleges opak szemcsék 

pentlandit és krómit (Cr-spinell) összetételűek (II. 5. Tábla 3. kép). A piroxén tartalmú 

doménekben egyedülálló opak szemcsék többnyire krómitok. Alakjuk hipidiomorf, xenomorf, 

gyakran vázkristály szerkezetűek. Velük érintkezve Mg-klorit és ensztatit azonosítható. A 

szöveti helyzet alapján a krómitot határoló klorit átalakulási termék, ezért gyakran a klorit 

zárványaként fordul elő. Megfigyelhető a hidratált kőzetrészekben, hogy a krómit szemcsék 

magja és szegélye eltérő összetételt mutat. Az átalakulás során központjuktól a szegély felé 

csökken az Al és Mg, valamint nő Fe tartalmuk. Ismert a szerpentinitesedés során végbemenő 

átalakulás, melyben a krómitból ferritkrómit, majd Cr-magnetit, magnetit (O�Hanley 1996, 

Farahat, 2006) alakul ki. A relikt ultrabázit doménekben az S0-lal párhuzamos lefutású, több 

cm hosszú opak sávok figyelhetők meg, melyeket krómit szemcsék alkotnak (lásd II. 1. 3. 

fejezetben). A szemcsék kihengereltek, gyűrtek, plasztikusan deformáltak. 
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A másodlagos opak alkotók egy része jól vizsgálható, mivel a szöveti környezet 

alapján egyértelműen azonosítható, hogy az olivin átalakulásához kötődnek. SEM EDS 

mérések alapján egyfázisú ércásványok, magnetitek. Fontos különbség az elsődleges opak 

szemcsékhez képest, hogy a másodlagos magnetit szemcsék hálózatot alkotnak, főként a mesh 

szerkezet ún. köztes vonala mentén, zsinórok, erek formájában jelennek meg (II. 4. Tábla 3. 

kép). 

Alárendelten kétfázisú ércásványok is előfordulnak a mesh szövetű szerpentinitben. 

Két fázis különíthető el bennük: egy szürkés színű oxid fázis, mely magában foglal egy sárga 

színű szulfid fázist. A szerpentiniten belül előfordulásukban kitüntetett pozíciót nem sikerült 

felfedeznem. Jellemzően egyedi szemcsékként jelennek meg, s nem hálózatban. Ezen 

szemcsék elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a szulfidos 

összetevő pentlandit ((Fe,Ni)9S8), amit magnetit (Fe3O4) határol. A magnetitben xenomorf 

fázis formájában, elszórva találhatók (II. 5. Tábla 4. kép). A két fázis érintkezése hullámos 

vonal mentén történik. Mivel pentlanditot az ensztatit zárványaként is azonosítottam, 

valószínű, hogy a hidratáció előrehaladtával magnetitté oxidálódik az ásvány.  

A kloritok hasadásaiban megjelenő opak alkotók a másodlagos opak szemcsék egy 

sajátos típusát jelentik. A szemcsék alakja a többi opak alkotóhoz képest egyedi, a nagyobb 

szemcsék orsó alakúak, a kisebbek megnyúlt, tűs megjelenésűek (II. 5. Tábla 5. kép). 

Összetételük alapján magnetitek. A kialakulásuk kapcsolódhat a krómit szemcsék 

átalakulásához.  

Mind az S0, S1, mind az S2 foliációs irányokban üde, törésesen deformált opak 

szemcséket találtam. SEM EDS vizsgálatuk alapján milleritek (NiS összetételűek) (II. 5. 

Tábla 6. kép). A szemcsék megnyúlásukra merőlegesen feldarabolódtak, esetenként 

mikroboudinázs szerkezet is felismerhető.  

 

II. 1. 2. 1. 2. Piroxén-amfibol tartalmú domén 

A fő kőzetalkotó relikt ásványok közül a piroxének számottevő mennyiségben 

fordulnak elő. Optikai jellegük alapján orto- és klinopiroxénekre különíthetők. 

A klinopiroxének optikai jellegük alapján (táblás, színtelen, I. rendű szürke-sárga, 

kioltása 30 fok körüli) klinoensztatitok. Méretük 0,2-0,6 mm között változik. A nagyobb 

szemcsék általában táblás, oszlopos, hipidiomorf megjelenésűek. A kisebbek többnyire 

xenomorfak, kerekdedek, rezorbeáltak, az ensztatit által körülvéve jelennek meg (II. 6. Tábla 

1�4. kép). Számban és méretben alul maradnak az ensztatitokhoz képest. 
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Az ensztatitok általában hipidiomorf, oszlopos megjelenése, egymással egyenes vonal 

mentén érintkeznek, a megnyúlásuk szerinti szemcsehatárok egyenesek, az elvégződéseknél 

hullámosak. Azonban helyenként előfordul, hogy az ensztatit szemcsék egymásba hatolnak, 

ezáltal egyes ásványok szabálytalan alakúvá válnak (II. 7. Tábla 1. kép). Átlagos méretük 1-3 

mm (középszemcsés szövetűek), de helyenként több cm-es nyúlt, oszlopos szemcséi is 

előfordultak. Ez utóbbiak a protolitban ritkán maradtak meg épen, viszont szerpentin anyagú 

pszeudomorfózái sok helyütt láthatók a fúrási anyagban. A középszemcsés ensztatit 

porfiroklasztokon kívül az átlagosnál kisebb méretű ensztatit szemcsék is találhatók az alábbi 

szöveti helyzetekben: 

a, Elkülönülve a középszemcsés ultrabázittól, pár mm kiterjedésű csomókban izoláltan 

finomszemcsés (0,1-0,5 mm) ensztatit kristályhalmazok fordulnak elő. A két rész 

közötti határon helyenként magnetit zsinórok jelennek meg. Az izometrikus, 

xenomorf szemcsék Y alakú szemcsehatárok mentén érintkeznek, méretük kisebb, 

mint az ugyancsak előforduló hipidiomorf, nyúlt szemcséké. Kioltásuk hullámos 

(II. 7. Tábla 2. kép). 

b, Az ensztatit porfiroklasztok környezetében átlagosan 0,1 mm nagyságú neoblasztok 

figyelhetők meg. Az átható hidratáció miatt jellemzésük és szöveti kapcsolatuk 

megállapítása nem egyértelmű. Határaik lekerekítettek, alakjuk izometrikus, 

főként xenomorfok, kioltásuk enyhén hullámos, hasadások kevésbé járják át, mint 

a nagyobb szemcséket. 

Helyenként jól kirajzolódnak a porfiroklasztok szegélyén poligonális ensztatit 

neoblasztok (II. 7. Tábla 3. kép). A szemcsehatárok Y alakúak, a szemcsék üdék, 

deformálatlanok. 

c, A relikt lencsékben kisméretű, 0,05-0,1 mm-es ensztatit kristályokat figyelhetünk 

meg zónákhoz kötötten, melyek lefutása párhuzamos az S1 foliációval. A 

középszemcsés porfiroblaszt kristályok keskeny, 1-2 mm széles zónákban 

összetöredeznek, felaprózódnak, majd a szomszédságukban megint ép 

középszemcsés szöveteket találunk (II.15. Tábla 1�2. kép).  

A szemcsék egy része irányítottan helyezkedik el: a relikt ultrabázit sávok csapásával 

párhuzamos elrendeződésben. Másrészt gyakoriak az előző csoport irányultságától eltérő, 

szabályszerű elrendeződést nem mutató ensztatit szemcsék. Zárványként opak alkotók 

figyelhetők meg bennük. 
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A relikt zónában az ensztatittal társulva jelenik meg egy monoklin amfibol fázis. 

Oszlopos, tűs megjelenésű, átlagos mérete 0,5-1 mm (II. 7. Tábla 4�5. kép). Optikai jellege 

alapján (színtelen, ferde kioltás 10-20 fok) tremolit. Ensztatittal, klorittal, talkkal érintkezik. 

Az ensztatitok átalakulási termékeként jelenik meg az antofillit. Általában 

hipidiomorf, oszlopos megjelenésű, jól hasadó szemcséket alkot. Csak a relikt zónákban 

őrződött meg, a szerpentinit mátrixban üde szemcséi nem fordulnak elő. Oszlopos, tűs, a 

megnyúlás irányában (110) jól hasadó ásvány, mely a megnyúlásra merőlegesen (001) 

repedezett. Többnyire hipidiomorf megjelenésű (II. 7. Tábla 6. kép). Átlagos mérete 0,2-0,6 

mm, de vannak több cm-es pszeudomorfózái. Az ensztatittal rezorpciós szegéllyel érintkezik. 

Gyakorta talk, klorit és szerpentin szegélyezi. Orientációja párhuzamos a relikt zóna 

futásával. 

 

II. 1. 2. 1. 3. A protolit szövete 

Az átalakulástól (szerpentinitesedés) megőrződött pár cm széles protolit sávok 

szövetét nehéz összehasonlítani az irodalomban fellehető ultrabázitok szövettípusaival (Harte, 

1977; Mercier & Nicolas, 1975, Nielson Pike & Schwarzman, 1977), mivel a relikt 

kőzetrészek eredeti szöveti jellegzetességeit átírták a metamorf hatások (hidratáció, 

deformáció). Ha a szemcseméret alapján vizsgáljuk a relikt protolitot, akkor különbséget 

találunk egy adott mintán belül is és az egyes minták között is. Legszembetűnőbb eltérés az 

ensztatit kristályok méretében jelentkezik. A durvább szemcsés reliktumban 1-3 mm 

szemcsenagyságúak, ami egy középszemcsés szövetnek megfelelő tartomány. Ebben a primer 

alkotók mellett megjelenik egy finomabb szemcsés (0,1-0,5 mm) ensztatit frakció is, melyben 

Y alakú ásványhatárok (hármas pontok) fedezhetők fel, ez az egyensúlyi szövet sajátossága. 

A finomabb szemcsés reliktumokban 0,5-1 mm szemcseméretű ensztatitok a jellemzők. A 

fenti két típus mindegyikében előfordulnak apróbb szemcsés, 0,05-0,1 mm nagyságú 

szemcsék is. A Gyódi Szerpentinit test protolitjának szövete a porfiroklasztos szövet (Mercier 

& Nicolas, 1975) sajátosságaival mutat leginkább hasonlóságot. Helyenként protogranuláris 

szövetű ensztatit szemcse halmazok is előfordulnak 

 Az átalakult ultrabázitban találtam több cm nagyságú pszeudomorfózákat, melyek 

prekurzor ásványait nem maradtak meg épen, s ilyen durva szövetű ultrabázit reliktummal 

sem találkoztam. A protolit szövetében mutatkozó eltérések akár különböző kőzettípusokra is 

utalhatnak.  

A protolit tartalmú szerpentinitben nemcsak a megőrződött primer alkotókat, hanem 

azok átalakulását is megfigyelhetjük. Lehetőségünk nyílik az átalakulás közvetlen ásványtani 
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tanulmányozására, melyből a szerpentinit test kvalitatív és kvantitatív fejlődésére 

következtethetünk. 

 

II. 1. 2. 2. A primer alkotók átalakulása 

A gyódi test ultrabázitja az intenzív szerpentinitesedés következtében szinte teljesen 

átalakult. Reliktumok csak kis szakaszokon, lencsékben, sávokban (boudinokban) őrződtek 

meg. A két kőzetdomén helyenként jól elkülöníthető zónákat alkot, melyek a relikt lencsék 

megnyúlásával (a kőzet foliációjával) párhuzamos síkok (S0) mentén összefogazódnak. A két 

kőzetrész annyira sajátos paragenezissel rendelkezik, hogy a hidratáció előrehaladtával is jól 

azonosíthatók, akár a primer alkotók teljes átalakulása után is (II. 8. Tábla 1�2. kép). 

A kőzet szintjén az átalakulás először a protolitban levő törések és nyírási zónák 

mentén, az ásványok szintjén, a szemcsehatárokon, törések, hasadások mentén indul meg, de 

Martin és mtársai (2002, 2004) kísérleteikben kimutatták, hogy mikrotörések alakulnak ki a 

termális összetöredezés hatására az óceáni hátság alatt felboltozódó köpenyanyagban (is). 

Ezek a hőtágulás anizotrópiája és az ásványszemcsék közti eltérő hőtágulás következtében 

jönnek létre. A mikrotörések a tengerfenék alatt 3 km-es mélységben, <350°C alatt 

keletkeznek, és nagy szerepük van a fluidumáramlás biztosításában A hidratáció kezdetekor a 

primer ensztatit és olivin szemcsék még jól felismerhetők, a másodlagos ásványok 

alárendeltek. Az átalakulás előbbre haladtával, ami elsődlegesen a fluidum mennyiségével 

(fluidum/kőzet arány nagyobb) van összefüggésben, a primer ásványok rovására a 

másodlagos ásványok egyre nagyobb teret nyernek, míg teljesen felemésztik a kiindulási 

ásványt. Az alábbiakban a két domén hidratációs átalakulási folyamatait tekintem át. 

 

II. 1. 2. 2. 1. Az olivin tartalmú domén hidratációja 

Az olivin szemcsék fluidum hatására egy sajátos szerkezetű szerpentin ásvány 

halmazzá, rendszerré alakulnak, amit �mesh�, azaz hálós szövetnek nevezünk. Az átalakulás 

az olivin szemcsehatárain, hasadásai, repedései mentén indul meg. A mesh szövet 

alapegységei a poligonális cellák. Minden cellát a kiindulási olivin hasadása és/vagy 

szemcsehatára szegélyez. A cella részei (II. 4. Tábla 3. kép) a �mesh center�, azaz a háló 

központ, a �mesh rim� vagy háló szegély és a �central parting�, azaz a köztes vonal (Wicks 

mtársai, 1977, Papp, 1989). A mesh szegély lehet kétosztatú, amikor egy köztes vonal 

mindkét oldalán kialakul a szerpentin szegély. 
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Ilyenkor a külső szegély (outer rim) a köztes vonallal érintkezik, a belső szegély (inner rim) 

pedig a mesh központtal. Háromosztatú és összetett szegélyek is ismertek, ha kettő vagy több 

köztes vonal tagolja a mesh szegélyt. 

Az olivin általános hidratációs egyenletét az alábbiak szerint írhatjuk fel: 

 

3 Fe2SiO4    +    O2    =   2 Fe3O4 + 3 SiO2(aq) 

 fayalit         magnetit 

 

 3 Mg2SiO4  + SiO2(aq)  + 2H2O    =   2 Mg3Si2O5(OH)4 

forszterit                                                   szerpentin 

 

A kettő kombinációja a hálós szövet felépítését adja: 

 

6 (Mg, Fe)2SiO4  +  7 H2O =  3 Mg3Si2O5(OH)4  +   Fe3O4  +  H2 

olivin   +    víz  = szerpentin (mesh)  +    magnetit +    hidrogén 

 

A Gyódi Szerpentinitben a hidratáció intenzitásától függően eltérő átalakulási fázisban 

lévő olivin utáni pszeudomorf szövetsort tudtam kimutatni. Ahol a protolit 

szerpentinitesedése részleges, az olivin teljes átalakulása nem következik be, relikt szemcséit 

a mesh cella központjában találjuk meg. Az átalakulás a hasadások mentén indul meg, majd 

fokozatosan emészti fel a hasadásoktól távolabbi részeket, míg végül a teljes olivin szemcse 

átalakul. Így először a háló szegély szálas szerpentinje alakul ki, és a köztes vonal mentén 

kiválik a magnetit, majd végül a cellaközpont jön létre (II. 4. Tábla 1�3. kép). Amennyiben a 

szerpentinitesedés áthatóbb, a központból fokozatosan eltűnik az olivin, helyette szerpentin 

ásványok és magnetit szemcsék jelennek meg. A fenti egyenlet alapján az olivin fayalitos 

összetevőjéből pedig fokozatosan magnetit alakul ki.  

A mesh cellát felépítő szerpentin ásványok megjelenése és típusa között általában nem 

található szoros összefüggés, azaz a szálasnak tűnő szerpentin alkothatja a mesh szegélyt és a 

központot is, ami lehet lizardit, krizotil és antigorit is. Közülük csak a krizotil szálas 

szerkezetű. A mesh központban gyakran találunk a szegélytől eltérő jellegű, lemezes vagy 

izotróp szerpentin ásványokat is. Mivel optikailag nem lehet egyértelműen elkülöníteni a 

szerpentin ásványokat, ezért a mikroszkópos vizsgálatok során a főzóna jellege alapján egy 

egyszerűsített osztályozást végezhetünk. Eszerint az ásványok pozitív főzóna jellege alapján 
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γ-szerpentint, negatív főzóna jellege alapján α-szerpentint különíthetünk el. E mögött azonban 

nincs ásványtani különbség.  

A Gyódi Szerpentinitet nagyrészt tömeges, pszeudomorf szövetű szerpentinit alkotja. 

A poligonális háló (mesh) cella egységeket a köztes vonal mentén kikristályosodó 

másodlagos, egyfázisú opak szemcsék, magnetit zsinórok jól definiálják. A szerpentinitesedés 

különböző szakaszában lévő olivin utáni pszeudomorf szövetek szukcessziós sorozatát tudtam 

azonosítani a fúrási sorban. Kiindulásul a nem szerpentinitesedett protolit viszonylag ép olivin 

szemcséi szolgáltak. Mellettük megtalálhatók a kisfokú hidratáción átesett olivinek, melyek a 

kialakuló hálós (mesh) szövet központjában kezdetben megtalálhatók (II. 4. Tábla 3. C�D 

kép). Ez az állapot jól tükrözi a mesh egységek szukcesszióját, majd a hidratáció 

előrehaladtával a mesh központ relikt olivinjét is szerpentin ásványok váltják fel. A háló 

cellák izometrikus poligonokat formálnak, méretük 0,3-0,5 mm, a cella központja 0,1-0,2 

mm, a szegélye 0,05-0,1 mm, a köztes vonal 0,005-0,01 mm széles. A másodlagos magnetitek 

nemcsak a köztes vonal mentén, hanem a háló központban is megjelennek, általában diszkrét, 

finom szemcsék formájában. A háló cellákban helyenként finom tűs, opak szemcséket is 

találtam, melyek a másodlagos magnetitektől megjelenésükben és előfordulásukban is 

különböznek. Többnyire a háló központban vagy annak szegélyén jelennek meg, ahol a relikt 

olivin is előfordul még. Kialakulásuk egyértelműen az olivin átalakulásához köthető, és csak a 

fiatal háló egységekben figyelhető meg. A teljesen átalakult szerpentinit szövetében, távol a 

relikt szemcséktől nem találtam meg. Dilek és mtársai (1997) hasonló szemcséket írtak le 

azonos szöveti helyzetben, melyek mikroszondás elemzése pentlanditos (Fe,Ni)7S8) 

összetételt adott. Szöveti helyzetük alapján a szerpentinitesedés korai szakaszának termékei, 

melyek az általános oxidációs, hidratácós folyamatok mellett redukció során alakultak ki. A 

tengervíz szulfát tartalma valószínűleg kén-hidrogénné alakult, ami reakcióba lépett az 

átalakuló olivin fém kationjaival. 

A korábbiakban utaltam rá, hogy a mikroszkópos vizsgálatok során több hidratált 

ásványfázis meghatározása bizonytalan, ezért röntgendiffrakciós és Raman spektroszkópia 

vizsgálatokat végeztünk. A pordiffrakciós vizsgálatok eredményeként megállapítottuk, hogy a 

mintákban alapvetően két szerpentin ásvány található: lizardit (1T) és a krizotil, valószínűleg 

2Orc1 szimmetriájú ortokrizotil (a klinokrizotil kevésbé valószínű).  

A szerpentinásványok típusának meghatározása pordiffrakciós módszerrel nagyon 

bizonytalan, különösen az összetett, sokfázisú rendszereknél, ezért Raman spektroszkópia 

vizsgálatokat is végeztünk, melyek előnye, hogy a szerpentin ásványokat roncsolásmentes 

vizsgálat során, közvetlenül az aktuális szövetből határozhatjuk meg. Az elmúlt pár évben, a 
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szakirodalomban gyakran találkozunk a szerpentin ásványok Raman spektroszkópia 

módszerrel történő meghatározását pontosító leírásokkal (pl. Kloprogge és mtársai, 1999, 

Rinaudo és mtársai, 2003, Groppo és mtársai, 2006), így az egyes ásványfajok jól 

azonosíthatók, lehetővé téve ezzel pontos szöveti helyzetük meghatározását. 

A II. 9. Tábla 2. diagramján a hálós szövetet felépítő szerpentin ásványok spektrumai 

láthatók. A háló központban és a háló szegélyben lévő szerpentin ásványok eltérő 

mikroszövetűek ugyan, de összetételük megegyezik, mindkettő lizardit. A II. 9. Tábla 3. 

diagramján az ensztatit hidratációja során kialakult szerpentin Raman spektruma látható, 

mely alapján lizardit fejlődik ki a relikt ensztatitban. A fenti szöveti helyzetben lévő 

szerpentin ásványokat több mintában is megvizsgáltuk. Az eredmények tükrében 

megállapítottam, hogy az ultrabázit hidratációjának az eredményeként kialakuló pszeudomorf 

szövet alapvetően lizarditból épül fel.  

Az ensztatit utáni lizarditból felépülő szerpentin pszeudomorfóza rekrisztallizálódik. A 

finomszemcsés szerpentinről készült Raman spektrum alapján (II. 9. Tábla 4. diagramján) a 

lizardit mellett antigorit is előfordul.  
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Az antigorit jelenlétére utal, hogy a 691 cm-1 csúcs aszimmetrikus. Az elemeire 

bontott görbe 704, 692 és 682 cm-1 csúcsokból tevődik össze, melyből az utolsó az antigoritra 

jellemző, valamint a 464 cm-1 csúcs jelenléte is megerősíti mindezt (Groppo és mtársai, 

2006). A 1044 cm-1 csúcs is az antigorit jelenlétére utal. Ha a beeső lézersugár irányához 

képest az antigorit orientációja változik, akkor a spektrumában eltolódás figyelhető meg a 

magasabb értékek felé. A II. 10. Tábla 1. diagramján látható, hogy a pszeudomorfóza 

spektrumán az 1000-1200 cm-1 tartományban két csúcs is megfigyelhető, melyek közül a 

kisebb az antigorité, a másik a lizarditra jellemző. A mikroszkópos vizsgálatok alapján az 

antigorit előfordulás a basztitokhoz köthető, amit a Raman spektrográfia vizsgálatok is 

alátámasztanak. 

A szerpentinitesedéssel szintektonikus E2 ereket is megvizsgáltuk. A II. 10. Tábla 2. 

diagramján látható spektrum krizotil összetételre utal. 

 

II. 1. 2. 2. 2. A piroxén-amfibol tartalmú domén hidratációja 

A piroxén tartalmú relikt ultrabázit hidratációja mind ásványtanilag, mind szövetileg 

különbözik az olivin tartalmú ultrabázitétól. A domén felépítése összetettebb az előzőhöz 

képest, mivel a klinoensztatit, ensztatit mellett amfibolokat is találunk (antofillit, tremolit) a 

kőzetrészben. A piroxének és amfibolok hidratációja, szerpentinitesedése hasonlóan megy 

végbe: az átalakulás először a szemcsehatárokon, főként a szemcsék végeinél és a hasadások 

mentén kezdődik (II. 8. Tábla 3. kép). A primer alkotók kéttípusú átalakulása figyelhető meg:  

a, Az alkotók szerpentinitesednek, melynek eredményeként szerpentin ásványokból 

álló szálas, főként γ-szerpentinből felépülő pszeudomorfózák alakulnak ki az alábbi egyenlet 

szerint: 

 

3Mg2Si2O6 + 4H2O = 2Mg3Si2O5(OH)4 + 2SiO2 

   ensztatit   szerpentin 

 

A szerpentinitben a domént alkotó szemcsék nagy része szerpentin 

pszeudomorfózákká alakul. A pszeudomorfózák zöld színű, oszlopos, hipidiomorf, idiomorf 

szemcsék, méretük 0,1�60 mm közötti. A basztitos szerpentinitben jól láthatók a prekurzor 

ásvány szöveti, mikroszöveti (termet, hasadás) tulajdonságai is, mivel a 4�6 cm nagyságú 

szemcsék épen megőrizték alakjukat, hasadásukat, deformációjukat. 

A piroxén, amfibol utáni pszeudomorfózák alakja nyúlt, oszlopos, méretük (mm�több 

cm) megegyezik a fentebb jellemzett piroxénekével. Hosszanti irányban szálas szerpentin 
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építi fel, ami homogén szerkezetben jelenik meg (egyszerre olt ki). Megfigyelhető, hogy a 

relikt szemcsékben a megnyúlásukra merőleges repedések - mely a mikroboudinázs szerkezet 

eleme (lásd a deformációknál) - a pszeudomorfózákba átöröklődtek. Az átalakulás intenzitását 

tükrözi a primer szemcse és a szerpentin aránya. Átható hidratáció esetén a kiindulási 

ásványok teljesen átalakulnak.  

Az ortopiroxének után több cm nagyságot elérő, oszlopos szerpentin 

pszeudomorfózákat Haidinger (1845) után basztitoknak nevezzük. A terminust a 

későbbiekben az amfibolok utáni, illetve egyéb lánc- és rétegszilikátokból kialakuló 

pszeudomorfózákra is alkalmazták (Wicks & Whittaker, 1977). Az oszlopos megjelenésű 

basztitok prekurzor ásványait sokszor nem tudtam pontosan megállapítani, ugyanis a teljes 

átalakulás után csak az alak és a hasadás az, ami támpontot nyújt a prekurzor ásvány 

megállapításához. A piroxének és az amfibolok csak a kitüntetett irányokban jelentkező eltérő 

hasadásuk és alakjuk alapján különíthetők el (Dungan, 1979a, b). A klorit és talk utáni 

basztitokat könnyebben el tudtam különíteni a láncszilikátoktól eltérő alakjuk és hasadásuk 

alapján. 

A Raman mikrospektrometria vizsgálataink szerint lizarditból épülnek fel (II. 9. Tábla 

3�4. diagram), ami jó egyezést mutat az irodalmi adatokkal, miszerint a basztitok főként 

lizardit (1T) szerpentin ásványból állnak (Wicks & Whittaker, 1977; Dungan, 1979b), néha 

brucittal szoros összenövésben (brucitot nem mutattunk ki egyetlen mikroszövetből sem). A 

basztitok kialakulása kapcsolódik a kőzet kémiai, ásványtani összetételéhez: ott a 

legvalószínűbb, ahol az Ol/En arány>0,7 (O�Hanley (1991, 1996). 

A Gyódi Szerpentinitben a hidratált ensztatit-amfibol tartalmú domén a hálós szövetű 

szerpentinitekhez képest feltűnően kevés opak szemcsét tartalmaz, ezért színe világosabb. A 

domén körül a hidratáció előrehaladtával átlagosan 0,1-0,5 mm széles korona, átalakulási 

zóna fejlődik ki, mely mind szövetében, mind ásványos összetételében eltér a külső oldalán 

megjelenő tömeges (sötétzöld) szerpentinittől. Belsejében a hidratáció mértékétől függően 

jelen van az ultrabázit maradványa (II. 8. Tábla 2. kép). Az átalakulási zóna az ensztatit 

tartalmú relikt magok körül megtalálható, de az olivinek körül nem mutatható ki. Szintén 

előfordul egyes olivin és átalakuló ensztatit szemcsék között. A korona csak másodlagos 

ásványokból áll: fő alkotói a szerpentin ásványok, kloritok, kevés opak szemcse, helyenként 

talk, karbonátok. A szerpentin ásványok az átalakulási zóna leggyakoribb alkotói. Helyenként 

0,2-0,3 mm nagyságú, kerekded, táblás szemcséket építenek fel. A kloritok 0,1-0,3 mm 

nagyságúak, interferencia színűk szürkésbarna, helyenként rendellenes vöröses; kioltásuk 

unduláló. A kloritok (Chl1) gyakran a relikt zóna csapásirányával és a szerpentinit fő 
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foliációjával (S1) párhuzamosan, orientáltan helyezkednek el. Az átalakulási zóna szerpentinit 

felé eső oldalán megfigyelhető, hogy az opak szemcsék feldúsulnak, a korona határán a nyírt 

protolit sávok irányítottságával párhuzamos lefutású zsinórokká egyesülnek. Gyakran 

jelennek meg a klorit lemezek szegélyén is. 

 

b, A relikt ásványok szerpentinitesedése mellett talkosodás is megfigyelhető a relikt 

zónában. A talk az olivinek környezetében, valamint az olivin tartalmú doménben alárendelt. 

A piroxén tartalmú doménben az ensztatitok, amfibolok hasadásaihoz, repedéseihez kötötten 

jelenik meg, de legnagyobb tömegben a szemcsék szegélyein fordul elő. Ebyen a szöveti 

helyzetben a szerpentin ásványok előtt, közvetlenül a primer alkotókból alakult ki. 

Azonban a domént övező átmeneti zónában a talk a karbonátokkal együtt a korona 

ásványainak szövetére ránő, és együttesen rezorbeálják a szerpentin ásványokat. 

Poszttektonikus alkotóként jelennek meg a koronában (II. 8. Tábla 4. kép). Az ensztatitok 

hasonló átalakulását írta le Allen & Seyfried (2003), mely során főként talk, de alárendelten 

tremolit is kialakulhat.  

 

3MgSiO3 + SiO2 + H2O =  Mg3Si4O10(OH)2 
 ensztatit   =  talk 

 

Boschi és mtársai (2002) az ensztatitok átalakulásában a fentiekhez hasonlóan két 

paragenezist mutattak ki: talk±klorit±Ca-amfibol és Al-gazdag szerpentin (basztit). 

 

A hidratáció előrehaladtával az átalakulási zóna teljesen konszumálódik, hasonlóan a 

relikt alkotókhoz, csak a basztitos sávok jelölik az egykori piroxén-amfibol tartalmú domének 

elhelyezkedését a szerpentinitben. A basztitok is átalakulnak, mely folyamatot az alábbiakban 

mutatom be.  

 

II. 1. 2. 2. 3. A pszeudomorf szövet átkristályosodása 

A hálós szövet átalakulását a deformációknál tárgyalom részletesen, itt csak a 

szerpentin pszeudomorfózák átalakulására térek ki. Megfigyelhető, hogy a homogén 

felépítésű, szabályosan rostozott (a szemcse megnyúlásával, a relikt piroxén (100) vagy 

amfibol (110) hasadásával párhuzamos) szerpentin ásványokból felépülő basztitok (Srp1) 

dezintegrálódnak, finom szemcsés szerpentin (Srp2) ásványokká alakulnak át. A basztit 

átkristályosodása következtében megszűnik a pszeudomorfóza szinkron kioltása, csak az 
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átalakult, relikt basztit magok oltanak ki egyszerre, melyből következtetni lehet a teljes 

szemcse valamikori nagyságára (II. 11. Tábla 1., 2. kép).  

Szerpentin ásványok átkristályosodását figyeltem meg a szerpentinitek opakmentes, 

főként basztitokból felépülő részein, valamint talk-szerpentin alkotta kőzetrészekben. Ez 

utóbbiak fillloszilikátban gazdag egységek, melyekben hálós (mesh) szövetet nem észleltem. 

Bennük az opak szemcsék ritkák, nem alkotnak hálózatot, mint a típusos szerpentinitben. 

Pszeudomorf szövetű szerpentin ásványok (Srp1) rekrisztallizációjával tűs, szálas vagy apró 

lemezes, szemcsés megjelenésű szerpentin (Srp2) fejlődik ki. Az egyedi tűk hossza 0,02-0,03 

mm, melyek kéveszerű kötegekben a 0,1�0,15 mm-t is elérik. A tűk a basztit szegélyéről 

hatolnak befelé, vagy akár a belsejében jelennek meg (II. 11. Tábla 3., 4. kép). A 

rekrisztallizáció hatására a pszeudomorf szövet részben �interpenetrating� (egymásbahatoló) 

szövetté alakul át, mely egyértelmű szöveti bizonyíték az antigorit jelenlétére (Wicks & 

Whittaker, 1977). A átkristályosodás által módosult basztitokban elterjedtebbek a lemezes 

szerpentin szemcsék által alkotott összefogazódó (interlocking) szövetrészek (II. 11. Tábla 1., 

5. kép). A hálós (mesh) szövet cella egységeiben nem tudtam kimutatni a tűs antigorit 

szálakat. Az átkristályosodás oly mértéket is elérhet, hogy a basztit egésze átalakul. Még 

ilyenkor is el lehet különíteni a mesh szövetű szerpentinit mátrixtól, pl. a �c� tengellyel 

párhuzamos hasadásai mentén kivált opak zsinórok vagy a hasadásban kiváló szerpentin 

szemcsék eltérő orientációja alapján (II. 8. Tábla 6. kép). Helyenként megfigyelhető, hogy az 

átkristályosodó basztit a hálós szövethez hasonló szerkezetű szerpentinitté alakul. Az üde 

basztit kezdetben kissé lapítottabb cella egységekbe alakul át, majd közel izometrikus cellák 

jönnek létre, melyek fokozatosan integrálódnak a mesh egységbe, míg végül teljesen 

beolvadnak  

Az S1 foliációra meredeken (közel 80 fokban) futó zónákban, melyek nem 

érkitöltések, egyedi szövetű szerpentin ásványok kötegei figyelhetők meg, ezek megnyúlása a 

zóna futásával párhuzamos. A szerpentin ásványok tűs, nyúlt szemcsék, megnyúlásuk iránya 

megegyezik a zóna lefutásával. Szoros szöveti összefüggés mutatható ki az S2 foliáció és a 

rekrisztallizált szerpentin ásványok előfordulása között. A szerpentin ásványok szöveti 

viszonyainak pontosításához elektronmikroszkópos felvételeket készítettünk. Az S2 

foliációval párhuzamos szerpentin zónákban vizsgáltuk a szálas, tűs szerpentin ásványokat. 

Elkülönítésük BSE kép alapján nem volt lehetséges, viszont a másodlagos elektronképen (SE) 

elkülönültek az eltérő szerpentin fázisok (II. 11. Tábla 6. kép). 
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Az S2 foliációhoz kötött zónákban a megnyúlt, tűs szerpentin ásványokról és 

környezetükről 30 perces felvételi idővel elemtérképet készítettünk Si, Al, Mg, Fe elemekre. 

Az elemek eloszlásában jelentős eltérést tapasztaltunk. A megnyúlt, szálas ásványokban a Si, 

Mg kisebb, az Al, Fe magasabb arányban van jelen, mint a környezetükben. Másutt ellenben 

nem sikerült kémiai összetételbeli különbséget kimutatni, mint pl. a táblás szerpentin 

basztitokban megjelenő, egymásbahatoló (interpenetrating) szövetű finom tűs ásványok 

között.  

 

II. 1. 2. 3. A klorit tartalmú kőzetrészek petrográfiája 

A kloritok általános alkotói mind a relikt protolitnak, mind a szerpentinitnek. 

Általában hipidiomorf, táblás megjelenésűek, bár előfordulnak nyúltabb, szinte tűs szemcséi 

is. A nagyobb szemcsék helyenként hajlottak, hullámosak. Méretük változó: egyes mintákban 

átlagosan 0,1-0,2 mm, másutt nagyobb, átlagosan 0,3-0,6 mm, és helyenként az 1-2 mm-es 

nagyságot is elérik. Színtelenek, interferencia színük szürke, de gyakori a barnás, vöröses 

pszeudoabszorpció is. Az ásványszemcsék végeinél a hasadások mentén szétnyílhatnak külön 

kis szalagokra különülve. Kioltásuk söprő, unduláló, optikailag zónásak, néhol kink-band 

szerkezet jellemzi őket. Gyakori, hogy opak zsinórok jelennek meg a hasadások és a 

szegélyek mentén, valamint egyes szemcsékben is, ahol egyedi mintázatot (rovásíráshoz 

hasonló, szabálytalanul kapcsolódó hálózatot, vázkristályt) alkotnak. Orsó alakú, nyírt 

karbonát és opak szemcsék találhatók a kloritok hasadásában. Ugyanakkor eltérő szöveti 

helyzetben, karbonát szemcse aggregátumokban zárványként is előfordulhatnak. 

A kloritoknak két, eltérő orientációjú csoportja figyelhető meg, melyek két generációt 

is (Chl1 és Chl2) jelentenek (II. 12. Tábla 1. kép). Az S1 a szerpentinit fő foliációs iránya, 

mely a legkarakteresebb elem az összes mintában. A szerpentinit doménben mindkét klorit 

megjelenik. A Chl1 nagy tömegben található meg az S1 foliációs síkban. Jelentős a piroxén-

amfibol domének szegélyén, az átmeneti zónákban szintén gyakori, mintegy körbefogja a 

doméneket. Az olivin tartalmú egységekben jóval ritkább. A Chl2 az S2 foliáció mentén 

fordul elő, ami nem olyan kiemelt szerkezeti elem, mint az S1, gyakran csak csiszolatban 

észlelhető keskeny zóna, mely közel 80 fokos szögben metszi az S1 foliációt. 

A kloritok helyenként fészkekben, csomókban jelennek meg. Ezek kisebb szemcseméretűek, 

szabályosabb alakúak, mint az egyedi ásványszemcsék. A klorit-szerpentin határ éles, 

helyenként opak szemcsék jelennek meg a szemcsehatárokon. Előfordul azonban, hogy a 

klorit lemezes alakja átalakul, a szerpentinit öbölszerűen behatol a belsejébe (II. 12. Tábla 2. 

kép).  
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A kőzet szerkezete és a rezorbeált kloritok előfordulása között összefüggést nem 

találtam, de valószínű, hogy a szerpentinitek átkristályosodásához hasonlóan a szerpentin 

ásványok második generációjának (Srp2, antigorit) kialakulásához köthető. A teljesen 

szerpentinitesedett protolit helyenként kis számban klorit utáni szerpentin pszeudomorfózákat 

tartalmaz. 

A kloritok pontosabb meghatározására röntgendiffrakciós vizsgálatokat végeztünk, 

külön szeparálva <2 µm-es frakciót. A vizsgált mintákban kivétel nélkül Mg-gazdag kloritok 

valószínűsíthetők az orientált felvételek intenzitásarányai alapján. Duzzadóképes fázist nem 

sikerült azonosítani. A jelentős mennyiségű kloritot tartalmazó minták diffraktogramját a 7,5-

6,5 Å és a 4,0-3,0 Å tartományban kisebb felvételi sebesség (0,02°/s) mellett is elkészítettük.  

A Raman spektrumok alapján a kloritok egyértelműen klinoklór összetételűek (II. 10. Tábla 3. 

diagram). 

 

II. 1. 2. 4. A talk tartalmú kőzetek petrográfiája 

A talk elsősorban a piroxén tartalmú doménben fordul elő, közvetlen kontaktusban a 

relikt alkotókkal. Elsődlegesen az ensztatit, antofillit körül található, az olivin átalakulási 

folyamatában nem találtam talkosodásra utaló nyomot. Táblás, lemezes megjelenésű szemcséi 

többnyire hipidiomorfok, tömeges megjelenés esetén kaotikus ásványhalmazt alkotnak. 

Mérete változó: előfordul 0,01 mm széles átalakulási szegélyként és átlagosan 0,3 mm-es 

lemezkék formájában is (II. 6. Tábla 6. kép). A relikt ensztatit és amfibol szemcsehatára 

mentén általában tömeges, míg a hasadásaik mentén kisebb mennyiségben és méretben fordul 

elő. Az opx és amfibol utáni szerpentin basztitokban I. rendű vörös, finomszemcsés lemezkéi 

figyelhetők meg (elvétve tremolit-aktinolit tűkkel együtt). A piroxén domént merőlegesen 

felszabdaló szerpentin ereket keresztül szelik (II. 12. Tábla 3. kép), ami arra utal, hogy az erek 

kialakulása után fejlődtek ki. A hidratáció hatására szerpentin basztitokká alakulnak, melyek 

megőrzik a kiindulási talk szöveti jellegzetességeit.  

A talkot megtaláljuk a fentitől eltérő pozícióban, ahol megjelenése nem rendelhető 

relikt ásványokhoz, mivel azok és pszeudomorfózáik is teljesen hiányoznak a zónából. Itt üde, 

tömeges megjelenésű talk fészkek mutathatók ki relikt ásványoktól mentes szöveti helyzetben 

(II. 12. Tábla 4. kép). 

A talk kapcsolódik egyes szerkezeti zónákhoz is, ahol szerpentin ásványokkal együtt 

fordulelő. Ezek a zónák meredek lefutásúak, melyek a szerpentinit S1 foliációjára 80-90 fokos 

szöget zárnak be. Ezek az S2 menti zónák harántolják a relikt tartalmú sávokat, lencséket és a 

mesh szövetű szerpentinitet is. A talk lemezkék a zónától távolabb már nem találhatók meg 
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(II. 12. Tábla 5. kép), ami szoros genetikai kapcsolatot tételez fel a zóna és a talk kialakulása 

között. A talk szemcsék gyakorisága függ a harántolt kőzetrészek összetételétől is: a 

szerpentinitben haladó zónaszakaszban kevesebb a talk, mint a relikt ultrabázitot átszelő 

szakaszban. 

A zónában alárendelt az opak alkotók mennyisége, ezért világosabb színárnyalatú, 

mint a környezete. Az opak szemcsék ércmikroszkópos vizsgálata alapján magnetit és szulfid 

ásványok különíthetők el. Jellemzőjük, hogy erősen megnyúlt, hosszúkás megjelenésűek, 

deformáltak. 

 

II. 1. 2. 5. A karbonát fázisok helyzete 

Különböző karbonát anyagú ásványszemcsék mind az ultrabázit relikt ásványai közt, 

mind a tömeges szerpentinitben megtalálhatók. Négy szöveti helyzetben fordulnak elő:  

a, egyedi szemcsék, xenomorf szemcsehalmazok a szerpentinitben és a relikt 

ultrabázitban egyaránt;  

b, a hálós szövet egységeiben;  

c, kloritok hasadásaiban orsó alakú képlet formájában;  

d, érkitöltésként posztkinematikus erekben (II. 6. Tábla 5�6. kép) (lásd a II. 1. 3. 3. 

fejezetben részletesen). 

A fenti típusok közül az egyedi szemcséknek, aggregátumoknak legnagyobb a modális 

aránya a mintákban. Jelentős mennyiségben fordulnak elő a protolit lencsékben, sávokban és 

a szerpentin mátrixban is. Az átlagosan 0,2-0,4 mm-es szemcsék helyenként több cm 

nagyságú halmazokat alkotnak. Az egyedi szemcsék alakja xenomorf, szerpentinnel érintkező 

határuk rezorbeált (II. 13. Tábla 1. kép). Gyakran szerpentinit darabokat és ensztatit 

szemcséket zárnak magukba. A karbonátokhoz kötötten, azok zárványaként jelennek meg tűs, 

mm nagyságú aktinolit szemcsék. Ez arra utal, hogy a monoklin amfibolok és a karbonátok 

kialakulása között szoros kapcsolat van. 

A basztitokban és a hálós (mesh) szövet több elemében is megtaláljuk a karbonátokat. 

A köztes vonal magnetit zsinórjai mentén diszperz, apró szemcsés hintésként jelennek meg. A 

háló cellában helyenként a mesh központot alkotja (II. 13. Tábla 2�3. kép). Boschi és mtársai 

(2002) ez utóbbihoz hasonló szöveti helyzetben Mg-karbonátot mutatott ki a Közép-Atlanti 

óceáni�hátság területéről (Lost Cíty) származó abisszális peridotitokban. 

A kloritok hasadási síkjai mentén előforduló karbonát orsók átlagos hossza 0,4-0,6 

mm, szélességük 0,05-0,1 mm. Szöveti bélyegek alapján helyenként világosan látszik, hogy a 
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kloritok kialakulása után képződött karbonát körbefogja és benyomul a hasadások mentén (II. 

13. Tábla 4. kép).  

Másutt a klorit lemezek mintegy ráhajolnak, körbeveszik a nyírt karbonát szemcséket, 

ami a klorit későbbi kialakulására utal. Az S1 foliációval párhuzamosan elhelyezkedő (Chl1) 

és azzal szöget bezáró kloritban (Chl2) is előfordulnak karbonát orsók. 

A karbonátok ásványos összetételének megállapítását festési eljárással igyekeztem 

meghatározni a módszertani fejezetben leírt metódus (Evamy, 1963) szerint. A festés 

eredményeként kétfajta elszíneződés jelentkezett a karbonát szemcséken. Az eltérő szöveti 

helyzetű karbonát szemcsék döntő része halványkékre színeződött, de helyenként lilás foltok 

is megfigyelhetők. (Egy mintában, az ÁGK-7018 számúban vörösre festődtek olyan 

kisméretű ásványszemcsék, melyek a piroxén tartalmú doméneket merőlegesen átszelő, pár 

cm hosszú szerpentin erekben, illetve a környezetükben találhatók. A karbonátokra jellemző 

pszeudoabszropciót nem mutatnak a szemcsék.). A halványkék elszíneződés a Fe tartalmú 

dolomit festődési színe, míg az alárendelten megjelenő lilás-ciklámen színű festődés magnezit 

előfordulására utal.  

A festés alapján dolomit szemcséket azonosítottam mind a négy fenti szöveti 

helyzetben (II. 13. Tábla 1-4. kép). Alárendelten vöröses, lilás-ciklámen színűre festődő 

szemcséket is észleltem. A festődés alapján a szemcsék összetétele homogén, bár a kékre 

festődő dolomit szemcsék belsejében kis foltokban lilás magnezit szemcsék láthatók (II. 13. 

Tábla 2. kép).  

A pontosabb ásványos összetétel megállapítására pordiffrakciós vizsgálatokra is sor 

került. Ennek eredménye alapján a szerpentinitben előforduló karbonátok nagy többsége 

dolomit. A vizsgált minták közül egyben (ÁGK-7033) azonosítottunk kalcitot, de magnezit 

(vagy hozzá közelálló Mg-karbonát) jelenléte sem zárható ki.  

A pontos szöveti kapcsolat feltárása miatt elektronmikroszkóppal is megvizsgáltuk a 

különböző szöveti helyzetben előforduló karbonát szemcséket, valamint szemikvantitatív 

elemzéseket is készítettünk. A lencsés aggregált halmazokban két karbonát ásványt tudtam 

elkülöníteni: magnezitet (MgCO3) és dolomitot (CaMg(CO3)2). Az optikailag homogén 

szemcse központi részében magnezit van jelen, amit dolomit vesz körül. A két ásvány 

hullámos lefutású, rezorpciós határral érintkezik. Szöveti helyzetük alapján arra 

következtetek, hogy a dolomit később képződött, kialakulása a magnezit rovására ment végbe. 
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A kloritok hasadásában előforduló karbonátok dolomitos összetételűek (festődésük alapján 

is). Kialakulásuk a kloritok képződése utáni. Valószínűleg a hasadások mentén hatoltak a 

kloritba. 

 

II. 1. 2. 6. A kőzetoszlopban alárendelt kőzettípusok 

A makroszkópos vizsgálatok alapján elkülönített fő kőzettípusok mellett a tanszéki 

gyűjtemény anyagában olyan kőzetek is fellelhetők, melyeket a mintagyűjtés során a fúrási 

anyagból nem tudtam begyűjteni. A korábbi gyűjtések anyagának petrográfiai leírása során 

pár centiméteres kőzetdarabokra, illetve 1-1 vékonycsiszolatra kellett szorítkoznom. 

Valószínű, hogy a fúrási dokumentációban is csak kis vastagságú képződményként említett 

kőzettípusok a korábbi mintagyűjtések és a raktározás rossz körülményei miatt elfogytak, 

illetve elvesztek, mint ahogy végleg elveszett a fúrás dokumentációjában rögzített aplit telér 

is. (Ez utóbbiból egyáltalán nem tudunk vizsgálatokat végezni.) 

Az aplit telérként leírt kőzetből mindössze két csiszolat maradt meg, de ezek 

vizsgálata alapján nem tartom megalapozottnak az aplit elnevezést, ugyanis a minták erősen 

átalakultak. Pontos modális kimérésre nem alkalmasak a kis méretük miatt. Megállapítható, 

hogy a szövetük nem az aplitokra általában jellemző pánallotriomorf szemcsés, hanem 

hipidiomorf (esetleg pánidiomorf) szemcsés. A minták fő tömegét plagioklászföldpátok 

alkotják, melyek hipidiomorf léces megjelenésű szemcsék (II. 2. ábra). Átlagos méretük 0,5 

mm, ikerlemezesek. Mellettük biotit és opak szemcsék gyakoriak. A biotit hipidiomorf, 

xenomorf szemcséi átlagosan 0,3 mm nagyságúak. Kvarcot nem tudtam kimutatni! A 

földpátok átalakulása agyagásványosodásban (zöldes, nagyon finom szemcsés halmaz) és 

karbonát képződésben jelentkezik (saussoritesedés). A biotit a szélei mentén kloritosodik. 

A Gyód�2 sz. fúrás három különböző mélységű szakaszán jelenik meg világosszürke 

színű, jelentős amfibol tartalmú, foliált kőzet. Ásványos összetételük alapján két típusuk van: 

tremolit pala és antofillit pala.  
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II. 2. ábra. Az aplitként leírt kőzet mikroszkópos fotója, ÁGK-2359 sz. minta (Pl�
plagioklászföldpát, Bi�biotit, Cc�karbonát) A, (-N), B, (+N) 

 

 
 

A tremolit pala 82,9 és 112,2 m körüli mélységben jelenik meg a fúrásban. Fő 

kőzetalkotói a tremolit, szerpentin ásványok, klorit, talk, opak szemcsék. A tremolit nyúlt, tűs 

hipidiomorf megjelenésű. Átlagosan 0,4�0,6 mm hosszú (pár cm-es nagyságútól a 0,1 mm�

ig). Hullámos kioltása deformációra utal. A tremolitok nagy része a megnyúlásukkal 

párhuzamosan, irányítottan helyezkedik el. A tremolit szerpentin ásványokká történő 

átalakulásának bizonyítékai a szerpentin pszeudomorfózák, az ún. tremolit basztitok. A relikt 

tremolitok és a szerpentin ásványok aránya adott csiszolaton belül változó. A kisméretű 

minták miatt pontos szerkezetet nem sikerült társítani a tremolit-szerpentin tartalmú részek 

előfordulásához. A szerpentin ásványok apró szemű mátrixot, illetve a basztitokat alkotják. A 

klorit szemcsék hipidiomorf, táblás megjelenésűek. Néhol mm-es nagyságot is elérnek. 

Deformáció hatására unduláló kioltásúak és kink-band szerkezet is megfigyelhető bennük. 

Interferencia színük helyenként rendellenes barnás. Az opak szemcsék elsődlegesen a 

kloritokhoz kötötten, főként azok szegélyén fordulnak elő. Méretük 0,05-0,2 mm, idiomorfok, 

négyszög átmetszetű szemcsék, helyenként szemcsehalmazok. A tremolitban idiomorf, 

hipidiomorf zárványként jelennek meg. A szerpentinitben az opak szemcsék kizárólag 

elvétve, inkább aggregátumokban fordulnak elő. A karbonátok elsődlegesen ér formájában 

találhatók meg, egyedi szemcséi nem jellemzőek. 

 

Üde antofillit palát a fúrás 105,0 m-ében találunk. Világosszürke színű kőzet, 

melyben nyúlt, tűs, kéveszerű halmazokat alkot az antofillit. Átlagos méretük 0,6 mm, vannak 

azonban 1-1,5 cm-es kristályok is. Hipidiomorf, a megnyúlás irányában jól hasadó 

ásványszemcsék. Kéttípusú filloszilikátot különíthetünk el, melyek nagy mennyiségben 

fordulnak elő. Az egyik egy szürke, néhol barnás interferencia színű Mg-klorit, a másik 
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másod-harmadrendű zöld, vörös csillám (talk?). Gyakori az összenövés köztük: a 

hasadásukkal párhuzamosan (001), alternáltan jelenik meg a két filloszilikát típus. Kioltásuk 

unduláló, lemezeik erősen hajlottak, gyakori a kink-band szerkezet. A bélyegek deformációra 

utalnak. A szerpentinitesedés nem érintette intenzíven az antofillitet, a szerpentin ásványokat 

néhány basztit képviseli. A kőzet deformált, mert hullámos kioltásúak és deformáltak a fenti 

ásványok. A karbonát ásványok mennyisége alárendelt a mintában. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A petrográfiai vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy a szerpentinit test 

dominánsan teljesen szerpentinitesedett ultrabázitból épül fel. A relikt ultrabázikus kőzetek 

ásványos összetételük alapján olivin és piroxén tartalmú doménekre különíthetők. A két 

domén meghatározza a szerpentinitesedés jellegét (másodlagos ásványok típusa, szövet). 

Az ultrabázikus kőzetek hidratációja a szerpentinitesedés folyamatával azonos, mivel a 

vizes fluidum hatására az olivinből szerpentin ásványok képződnek. A szerpentinitek szövetét 

Wicks és Whittaker (1977) osztályozta, illetve O�Hanley (1996) foglalta össze. Alapvetően 

három fő típust különítettek el: pszeudomorf, nem pszeudomorf és átmeneti szövetet. A 

pszeudomorf szöveteken belül az olivinek után létrejött �mesh�, hálós és �hourglass�, azaz 

homokóra szövetet különítették el. Közös jellemzőjük, hogy a protolit szerpentinitesedés 

előtti ásványos-szöveti viszonyaira következtetni lehet még a teljesen szerpentinitesedett 

minta esetében is. A gyódi mintákban a hálós (mesh) szövet jól azonosítható, gyakori, 

szemben a homokóra szövettel. A háló (mesh) egységek központi része leginkább szerkezet 

nélküli szerpentinből, valószínűleg lizarditból áll, mivel olivin után elsődlegesen lizardit jön 

létre. Kinetikailag kedvezőbb a kialakulása, mint a krizotilé vagy az antigorité (Normand és 

társai, 2002), mivel nukleációs energiája kisebb, mint a másik két szerpentin ásványnak. A 

Gyódi Szerpentinit test felső részén gyakori, hogy a mesh központjában barnás színű anyag 

található, mely brucit jelenlétére utalhat (Wicks és mtársai, 1977). 

Le Gleuher és mtársai (1990) két szerpentinit mikroszövet típust mutattak ki 

ensztatitok utáni pszeudomorfózákon. Szerintük a rendszer nyitottságának a mértéke 

alapvetően befolyásolja az átalakulás típusát. �Topotaktikus� lizardit alakul ki a diffúzióval 

kontrollált részeken ott, ahol a folyadékáramlás korlátozott. Finomszemcsés szerpentin alakul 

ki visszaoldódással és kiválással a nyitottabb egységekben, ahol a folyadék fluxus nagyobb. 

Az átalakulásra általánosan jellemző, hogy a két mechanizmus egymás mellett, viszonylag kis 

léptékben működik.  
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Wicks & Whittaker (1977) a pszeudomorf szövetű szerpentinitek mellett elkülönít 

nem pszeudomorf szöveteket is, amelyekben a protolit eredeti szövete már nem ismerhető fel. 

Ezen belül az �interpenetrating� (egymásbahatoló) és az �interlocking� (összefogazódó) 

szövetek különíthetők el, melyek főként a szerpentinitek dehidratációs folyamatai során 

alakulnak ki. A gyódi mintákban mindkét szövetet azonosítottam. A statikus hálós szövetet 

felülírja egy átkristályosodási folyamat, mely nem pszeudomorf szövetet eredményez. 

O�Hanley & Wicks (1995) kimutatták, hogy a pszeudomorf szövet átkristályosodásában az 

infiltráció�vezérelt metamorfózisnak van szerepe. Ez magyarázza, hogy a nyírási pályáktól 

való távolság függvényében változó mértékű átkristályosodást mutattak ki. Ugyanis a nyírási 

pályák fluidum vezető csatornákként működnek. A pszeudomorf szövetű szerpentinit 

elsődlegesen lizarditból áll, ami krizotil+antigorit halmazzá alakul az átkristályosodás közben. 

Az átmeneti szövetek megőrzik a protolit bizonyos jellemezőit úgy, hogy ötvözik az 

előző két szövet egyes tulajdonságait. Ide tartozik a �ribbon�, azaz a szalagos szövet, melynek 

jellemzője, hogy a háló szegélye több cellán átnyúló zsinórrá alakul. Ehhez hasonló a Francis 

(1956) által �banded� vagy �curtain-like�, azaz lemezes vagy függönyszerű szerpentinitnek 

nevezett mesh-szerű szövet, amelyben a mesh szegélyek párhuzamos, sűrű érfonatot alkotnak, 

s látszólag rájuk merőlegesen nőnek a szerpentin rostos szálak a mesh szegélyben. Itt mesh 

cellák nem azonosíthatók.  

Az olivin domén hidratációjától eltér a piroxén doméné. A szerpentinit mellett jelentős 

arányban jelenik meg talk, mely szöveti megjelenése alapján különböző genetikájú lehet. 

Bach és mtársai (2004) szerint az ensztatit 350-400 °C-on alakul talkká, ahol az olivin még 

stabil. A talk kialakulásához a rendszerből vagy Mg-t kell elvenni, vagy Si-t kell hozzáadni. 

Véleményük szerint Si-metaszomatózis játszódik le, melyhez a Si forrást az óceáni lemezben 

magasabban levő gabbró komplexum és a tengervíz kölcsönhatása során a piroxének 

átalakulásából származtatják. Cohen és mtársai (2004) szenes kondritokon végzett kísérletei 

szerint az olivin ensztatit szerpentinné alakulásának folyamatában a talk egy átmeneti termék: 

ensztatit + víz→talk, talk + olivin → szerpentin. A talk kialakulását Boschi és mtársai (2006) 

metaszomatikus folyamatként jellemzik, amely Mg, Fe, Si anyagáramlásra utal, és az alábbi 

reakcióban foglalható össze:  

szerpentin + SiO2 = talk + H2O, 

ami jobb oldali irányában megy végbe, ha a szilícium aktivitása megnő és/vagy a víz 

aktivitása csökken. 

Összefoglalva a talk kialakulása termodinamikailag többféle lehet. Elképzelhető, hogy 

400-500 °C körül jön létre, ahol még az olivin stabil, viszont a kisfokú hidratáció hatására az 
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ensztatit és antofillit már átalakul. Ez esetben a szerpentinitesedés fő szakaszát (Evans és 

mtársai, 1976) megelőzően alakul ki. Utólagosan CO2-metaszomatózis hatására (Schandl & 

Naldrett, 1992) is kialakulhat. Ekkor a szerpentinitet rezorbeálja és karbonáttal együtt jelenik 

meg. Valamint utólagosan, progresszív metamorfózis során, dehidratációval is képződhet 

szubdukcióhoz kötötten. A szöveti pozíciói alapján a Gyódi Szerpentinitben mindhárom 

képződési folyamat nyomán kialakult talk felismerhető.  

Több karbonátosodási eseményt lehet elkülöníteni a karbonátok szöveti helyzete 

alapján. A dolomit szemcsehalmazok ránőnek a szerpentinit mátrixra. Ez poszttektonikus CO2 

metaszomatózisra utal, a karbonát mellett talk is megjelenik. A test exhumációjához köthető a 

karbonát erek megjelenése, melyek a hidratációhoz képest eltérő rendszer alatt (water 

dominated) jöttek létre. 
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II. 1. 3. A GYÓDI SZERPENTINIT DEFORMÁCIÓS BÉLYEGEI 
 

A Gyódi Szerpentinit fejlődésének megismerésében fontos szerep jut a deformációs 

bélyegek jellemzésének, értékelésének. A makro- és mikroszkópos leírás során többször 

utaltam az alkotókat ért deformációs hatásokra, a szövetben felismerhető deformációs 

bélyegekre, melyek leírását, csoportosítását az elkülönített doméneken keresztül mutatom be. 

Az egyes domének eltérő kompetencájú anyagok, ezért a feszültségekre különböző módon 

reagálnak (pl. Passchier & Trouw, 1996, Csontos, 1998), s így eltérő deformációs bélyegeket 

is mutatnak. 

 

II. 1. 3. 1. A relikt ultrabázit tartalmú domén deformációs bélyegei 

A kézipéldány méretű mintákon látható, hogy a relikt ultrabázit lencséket, sávokat 

formál, köztük szerpentinit kőzetrészek jelennek meg. A két kőzetrész párhuzamos sávjai 

erőteljes foliációt jelölnek ki, mely a magpaláston 60° körüli dőlést mutat (II. 2. Tábla). 

A mikroszkópos vizsgálatok során az ultrabázitban elkülönítettünk egy olivin és egy 

piroxén-amfibol tartalmú domént. A relikt ultrabázitban megfigyelhető a primer alkotók 

irányítottsága, melynek kialakulása nem köthető a szerpentinitesedéshez, ahhoz képest 

korábbi, ezért ezt a foliációt S0-val jelöltem. Ebben a kitüntetett irányban megnyúltak az 

ensztatit, az amfibol szemcsék, a nyírt krómit zsinórok lefutása párhuzamos az S0-lal és a 

piroxén domének boudinázs szerkezete is e foliáció mentén alakult ki, mely jegyeket 

részletesen az alábbiakban mutatom be.  

A, Átkristályosodásra utaló jegyek: 

a) Az ultrabázit doménekben közép- és finomszemcsés szövetű kőzetrészek 

figyelhetők meg. A finomszemcsés, poligonális szövetű részben a szemcsék 

egyenes, Y alakú szemcsehatárok mentén érintkeznek. A szemcsék kioltása 

enyhén unduláló (II. 7. Tábla 2. kép). 

b) Megfigyelhetők a hipidiomorf ensztatit szemcsék (En1) környezetében 

rekrisztallizált, ekvigranuláris, poligonális ensztatit (En2) szemcsék (II. 7. Tábla 3. 

kép).  
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B, Plasztikus deformációra utaló jegyek: 

a) Az ultrabázit reliktumok a hidratált köpenyükben szigetekként helyezkednek el, 

melyek alakja kissé nyúlt. Az átalakulási zóna ásványai körbeveszik, mintegy 

körbefolyják a relikt szigeteket. A szerpentin és az átalakulási zónájuk párhuzamos 

sávot alkotnak (II. 14. Tábla 1. kép). A relikt szigeteken belül az egyes piroxén 

magok, mint pre- vagy szinkinematikus objektumok köré rendeződnek a nyúlt 

piroxén és amfibol szemcsék (II. 14. Tábla 2. kép). 

b) A piroxén magok optikai tulajdonságaik alapján klinoensztatitok, melyeket 

ensztatit és antofillit nyúlt, oszlopos ásványai fognak közre, a hossztengelyei az S0 

foliációt jelölik ki (II. 6. Tábla 3�4. kép és II. 14. Tábla 1. kép). Az ensztatitok és 

az antofillit oszlopos szemcséi is erősen unduláló kioltásúak. 

c) Az S0 foliációval párhuzamosan opak zsinórok húzódnak, melyekben plasztikusan 

deformált, kihengerelt krómit szemcsék sorakoznak (II. 14. Tábla 3. kép). Az opak 

zsinórok a hálós (mesh) szövet opak hálózatával szemben vonalszerű szerkezetek. 

A relikt ultrabázit doménben fordulnak elő, a szerpentinitben nem ismerhetők fel.  

d) Plasztikus deformációra utal az olivin porfiroklasztoknak az S0 foliációval 

párhuzamosan megnyúlt, kihengerelt alakja (II. 4. Tábla 1. kép, II. 8. Tábla 1. 

kép). 

e) A relikt ásványok deformációi átöröklődnek a pszeudomorfózáikra is (II. 14. 

Tábla 4. kép). Leglátványosabbak az ensztatit és amfibol utáni basztitok. 

 

C, Töréses deformációra utaló jegyek: 

c) A relikt ultrabázitban fellehetők olyan, néhány mm vastag kataklasztos zónák, 

melyekben a középszemcsés alkotók szemcsemérete lecsökken (II. 15. Tábla 1�2. 

kép). A zóna mentén megjelennek a hidratált ásványok. 

d) Az S0 foliáció mentén nyúlt, kihengerelt piroxén-amfibol tartalmú doménben mm-

cm hosszú, a foliácót merőlegesen harántoló törések jelennek meg, melyek csak az 

adott domént szelik át, sem az olivin, sem a szerpentinit doménekben nem 

folytatódnak. Központi részükben opak szemcsék láthatók, majd szerpentin 

ásványok±talk±karbonát fordul elő bennük. A domének hosszában párhuzamosan 

ismétlődő szerkezetek (II. 15. Tábla 3�4. kép) felfoghatók úgy, mint a relikt 

tartalmú boudinokat elválasztó nyakak, melyekben elsődlegesen szerpentin 

található.  
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A törések megfigyelhetők a doméneket felépítő egyes ásványszemcsék szintjén is, 

azok megnyúlási tengelyére merőlegesen (mikroboudinok). A törések 

átöröklődnek a basztitokra is (II. 15. Tábla 4. kép).  

e) A piroxén-amfibol tartalmú doménben gyakori, hogy az ensztatit szemcsék alakja 

a megnyúlásukra merőleges mikrotörések mentén torzult (II. 15. Tábla 5. kép), az 

egyes részek elvetettek egymáshoz képest. Kialakulásuk az előbbi deformációs 

mechanizmustól eltérő, azonban nyírási indikátorok hiányában a deformációs tér 

irányai pontosan nem adhatók meg. Létrejöttük magyarázható nyírással, ahol a 

nyírás iránya az ásvány megnyúlásával szöget zár be. A rideg piroxén szemcse a 

nyírás hatására tört, és végei ellentétes irányba mozdultak el. Ugyanakkor 

kompressziós feszültségtérben a kinkesedéshez hasonlóan is lejátszódhat a 

folyamat. 

f) Az opak szemcséken is megfigyelhető a töréses szerkezet. Mikroboudinázs alakul 

ki a feldarabolódó opak szemcséből (II. 15. Tábla 6. kép). 

 

Összefoglalva, a piroxén-amfibol tartalmú doménben több deformációs eseményt lehet 

kimutatni, melyeket együttesen D0-lal jelölök. Egy részük plasztikus, másik töréses rezsimhez 

kapcsolódik. Az ensztatit porfiroblasztok környezetében található ensztatit neoblasztok 

kialakulása, a rekrisztallizáció magas hőmérsékleten mehetett végbe. Valószínűleg a felső 

köpenyben történt deformációs eseményhez kapcsolható, csakúgy, mint az olivin és a spinell 

szemcsék plasztikus deformációja is. Jellemző a töréses deformáció, mely átszeli az S0 

foliációt. A boudin nyakakban megjelenő szerpentin ásványok egy fiatalabb, alacsonyabb 

hőmérsékleten bekövetkezetett deformációra utalnak. 

 

II. 1. 3. 2. A pszeudomorf szövetű szerpentinit deformációs bélyegei 

A protolit szövete és összetétele befolyásolja a hidratáció hatására kialakuló 

ásványparagenezis szövetét. Következésképpen az eltérő protolit domének eltérő deformációs 

bélyegeket is mutatnak. A deformációs bélyegek értelmezésekor figyelemmel kell lenni arra, 

hogy a relikt ásványok mikroszöveti tulajdonságai átöröklődnek a pszeudomorfózákra is. 

 

A, Pszeudomorf porfiroklasztos (basztitos) szerpentinit 

a) Megfigyelhető, hogy az ultrabázit domének, mint kompetensebb magok köré 

hengerlődnek ki az inkompetens szerpentinit sávok. A piroxén tartalmú egységek 

hurkáknak (boudinoknak) is felfoghatók, melyek nyírás hatására foroghatnak. Ennek 
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eredményeként örvényklasztszerű objektumok, porfiroklaszt domén egységek 

alakulnak ki (II. 2. Tábla 2. kép, II. 16. Tábla 1. kép), melyek alakját az átalakulás és a 

deformációs hatások együttesen formálják.  

b) A nyírás egyértelmű bizonyítéka, hogy a basztit szemcsék környezetében forgási 

szerkezetek jöttek létre (II. 16. Tábla 2. kép). A szerpentinből felépülő mátrix 

foliációja torzul a basztit körül, mivel az a deformációval szemben egységes 

objektumként viselkedik. A nyírás egyértelmű bizonyítékai a basztit porfiroklaszton 

kialakuló szárnyak. A korábban homogén felépítésű basztit a nyírás során 

rekrisztallizálódik, a szélek mentén finomszemcsés szerpentinné alakul, és a nyírásra 

közel merőleges oldalai mentén fejlődnek ki a szárnyak. A basztitokban keletkező 

szintetikus mikrotörések is bizonyítékai a nyírásnak, ekkor a basztit, mint rideg klaszt 

deformálódik a nyírás hatására. A klaszt és a mikrotörések alakjából a nyírás irányát 

lehet rekonstruálni (II. 16. Tábla 3. kép). Az S1 foliácóval párhuzamosan rendeződnek 

hossztengelyükkel, és a finomszemcsés, deformált szerpentinitben jelennek meg (II. 

16. Tábla 4. kép). 

c) A protolit láncszilikátjaiból pszeudomorf szövetet létrehozó statikus hidratáció 

eredményeként basztitok jönnek létre, melyek megőrzik a primer ásvány deformációs 

jellegzetességeit. A fentiekben láttuk, hogy az ensztatitok alakja deformáció hatására 

torzulhat. A II. 16. Tábla 4 képen megfigyelhetjük, hogy a basztit is torzult alakú, 

valamint a szemcse hossztengelyére merőleges törések által feldarabolt. A II. 16. 

Tábla 3�4. képen láthatjuk, hogy a basztitban S alakúvá deformálódtak a hasadási 

vonalak. A primer alkotókban hasonlót nem találtam, a hasadások egyenes szakaszok 

a relikt szemcséken. Ebből arra következtetek, hogy a hidratációt követően a 

pszeudomorfóza deformálódott. 

d) A rekrisztallizált pszeudomorfózákban megfigyelhető, hogy a homogén megjelenésű 

szerpentin ásványok egy szálas, finomszemcsés halmazzá alakulnak át. Továbbra is 

csekély opak tartalmuk alapján könnyen elkülöníthetők a mesh szerpentinittől. Az 

átöröklött szerkezeti bélyegek (pl. hasadás) a rekrisztallizáció ellenére is felismerhető 

(II. 8. Tábla 6. kép, II. 11. Tábla 1-2. kép). 

e) A piroxén�amfibol relikt domének hidratációja során, mint fentebb láttuk, a relikt 

magok körül a hálós szövettől elérő szerkezetű korona fejlődik ki. A másodlagos 

ásványokból álló szerkezeti egység főként szerpentinből és kloritból áll. A zóna és a 

szerpentinit határán egy kloritban gazdag sáv jelenik meg, amely párhuzamos az S1 

foliációval. 
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Deformációra utal a klorit lemezek unduláló kioltása. A hidratáció előrehaladtával 

előbb a relikt fázisok, majd az átalakulási korona is eltűnik. A domének közti 

különbséget a hálós szövet és a basztitos sávok őrzik. 

 

B, Mesh szövetű szerpentinit 

A statikus hidratáció eredményeként poligonális szövetű (mesh) hálós szerpentinit 

fejlődik ki az olivin doménekből (II. 17. Tábla 1. kép). A deformációnak három jellegzetes 

állapotát különítettem el, melyek mikroszöveti sajátosságait az alábbiakban mutatom be: 

 

a) A hálós (mesh) szövet deformációja a háló cellák alakjának változásában követhető 

nyomon: a cellák fokozatosan oválissá torzulnak, s megváltozik a hálóegységek 

méretének aránya: a cella hosszabbik tengely menti nagysága 0,5-0,6 mm, s erre 

merőlegesen, a rövidebb tengely menti hossza 0,2-0,3 mm (II. 17. Tábla 2. kép). A 

hálóegységek zárt rendszere megőrződik. A szerpentinitben a klorit sávok által kijelölt 

foliációval párhuzamos a hálóegységek megnyúlása. A deformációs ellipszis 

meghatározását az ún. központ-központ módszerrel (Fry, 1979) végeztem el. A 

deformálatlan háló cellák, mint láttuk, izometrikus, poligonális morfológiájú és közel 

azonos nagyságú egységek (lásd még Wicks és mtársai, 1977), ezért a Fry módszer 

alkalmazható a hálós szövetű szerpentinit mintákra. A módszert a GeoFryPlot 3.0 

programmal alkalmaztam. A háló központokat egyenként digitalizáltam a programban, 

majd megrajzoltam a központi referencia pont körül képződött ellipszist, mely egyben 

a deformációs ellipszis is (II. 18. 1�2. kép). A deformációs ellipszis nagytengelye az 

S1 foliációs iránnyal párhuzamos, a kistengelye pedig a cellák összenyomódásával 

esik egybe. Az alakváltozás megállapításával a feszültségtér típusa meghatározására 

kellő indikátor hiányában nem került sor, azaz a hálós szövet deformációja akár 

kompresszió, akár nyírás hatására is kialakulhatott. 

b)  A foliációval párhuzamos mesh cella köztes vonalaiban a magnetit zsinórok 

kivastagodnak, a szomszédos cella azonos képleteivel összefolynak. Ennek hatására a 

foliációval párhuzamos opak �érrendszer� fejlődik ki. Vastagságuk 0,007-0,05 mm, 

hosszuk több cellahossznyi (átlagosan pár mm). Ugyanakkor a kilapult mesh cellák 

rövidebb oldalával párhuzamosan kialakuló magnetit érrendszer is létrejött, mely 

merőleges orientációjú az előző erekre, zegzugosabb lefutású és vékonyabb is. Az 

egyedi cellákat lehatároló magnetit zsinórokhoz képest azonban ez egy hosszabb, 

áthatóbb szerkezet.  
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Méretük átlagosan eléri az 1-3 mm-t. Helyenként előfordul, hogy két oldalán szálas, 

sugaras szerpentin szegély jelenik meg (hasonlóan a mesh szegélyhez), mely mint 

kétosztatú szerpentin ér fut (II. 17. Tábla 3�4. kép).  

Gyakrabban azonban a merőleges lefutású erekhez nem kapcsolódik szerpentin-

kristályosodás, vagy sokkal jelentéktelenebb, míg a foliációval párhuzamos opak 

zsinórok megőrzik köztes vonal jellegüket. Az opak zsinórok fenti változásával 

párhuzamosan a mesh cellák belső szerpentin szerkezeti egységei is átalakulnak. 

Egyre gyakoribbá válik a központ elvékonyodása, majd eltűnése. Helyette a mesh 

szegélyhez hasonló szerpentin szakaszok alakulnak ki, melyek α-szerpentinből 

épülnek fel.  
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A mesh központjában található diszperz opak szemcsék irányítottak lesznek, s 

beállnak a mesh cellák rövidebb oldalával párhuzamosan. 

c) A mesh szövet átalakulásának egy előrehaladottabb állapota, amikor felnyílik a háló 

cella zárt poligonális magnetit érhálózata, a magnetit zsinórok vastagabb erekké futnak 

össze. Egy rendezetlen, sűrű opak érháló alakul ki (II. 17. Tábla 5. kép). A háló 

egységek integritása megszűnik, a háló központ eltűnik. Uralkodóvá válnak a 

kétosztatú háló szegélyszerű (rim) erecskék tömeges kötegei. Hosszuk 0,05-0,2, és 

főként szálas α-szerpentin építi fel őket. 

 

A kőzetoszlop egészét tekintve a lapult cellájú szövetek aránya jelentősebb, mint a szabályos 

poligonális cellájú szöveteké (lásd 4. sz. melléklet). 

 

II. 1. 3. 3. Az erek típusai és mikroszövetük 

Az erek jellemzését Durney és Ramsay (1973) nevezéktana és a Bons (2000) által 

készített összegzés alapján végeztem el. Az osztályozás fő szempontjai: az erek összetétele, 

majd ezen felül a makro-mikroszkópos morfológiájuk (szövetük), növekedési szimmetriájuk. 

Összetételük alapján szerpentin, karbonát és kombinált erek különíthetők el, melyekre 

jellemző, hogy éles határral érintkeznek a szomszédos szerpentin mátrixszal. Az erek 

kialakulási sorrendjét az egymást metsző szerkezetek viszonyából állapítottam meg. Ez 

alapján négy szerpentin érgenerációt (E1-E4) különítettem el, valamint külön rendszert 

alkotnak a karbonát erek, melyek szinte mindegyik szerpentin ér mentén is megtalálhatók. Az 

ereket a fenti szempontok alapján tárgyalom (II. 3. ábra). 

Az erek első generációját (E1) zöld szerpentin erek képviselik, melyek meredeken 

szelik át a fő foliációs (S1) irányt. Az E1 erek a legvastagabbak az összes generáció közül, 

mintegy 1-1,5 cm vastagok. Felépítésükre kettősség jellemző: tömeges, szerpentinből álló 

központi részt diffúz, lazább szerkezetű zóna övez, melyben a szerpentin mellett szürkés 

szemcsék és opak fázisok figyelhetők meg. 

A második generációt (E2) az S1 foliációval párhuzamos, fehéres, selymes fényű, 

szálas krizotil erek alkotják. A szerpentinitet sűrűn behálózó (lásd makroszkópos leírás) (II. 1. 

Tábla 1., 6. kép) erek vastagsága 1 mm-nél nem több, rövid, pár centiméteres szakaszai 

kihúzott végűek, lefutásuk görbe, gyakran megszakadnak és eltolva haladnak tovább. 

A szerpentin erek harmadik generációja (E3) zöld színű, makroszkóposan réteges 

felépítésű, határozott futású, az S1 foliációt meredeken átszelő szerpentin erekből áll. 

Vastagságuk a több cm-t is elérheti. Makroszkóposan gyakran figyelhető meg bennük 
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szürkés, lemezes karbonát. Mikroszövetük alapján több típusukat is el tudtam különíteni. 

Meredeken, közel 90 fokban szelik át az E2 szerpentin ereket és az S1 foliációt. 

Az erek negyedik generációját (E4) zöld színű, összetett szerkezetű szerpentin erek 

alkotják. Az erek határán a tömeges szerpentinit mellékkőzet felé egy világoszöldes átmeneti 

zóna figyelhető meg. Az egyes rétegek növekedési típusa változó, szin- és antitaxiális rétegek 

ismerhetők fel. Az ér menti átmeneti zónát talk és tűs szerpentin ásványok, antigorit alkotja. 

A karbonátos összetételű erek (E5) képviselik az utolsó érgenerációt, melyek az előző 

típusokat átszelik és gyakran az ereket szegélyezik, burkolják. Helyenként breccsásan 

feldarabolódnak a karbonát érben a szerpentin érszakaszok. 

 

II. 3. ábra Vázlatos blokk ábra a szerpentinit érgenerációiról (E1�E4 szerpentin erek; E5�

karbonát erek) 

 

E2

E3
E4

E5

E4

E1
E1

E3

 
 

A négy szerpentin érgeneráció mellett elkülönítettem (E5 karbonát erek) egy hatodik 

típust (Ebn=boudin nyak), melynek helyzetét a sorozatban az átmetszések alapján nem lehet 

megadni. Ezek a pár cm�mm hosszú, érszerű képletek a relikt ultrabázit zónákhoz köthetők, 

melyekben a zóna megnyúlására merőlegesen futnak. Oliver & Bons (2001) szerint az ér egy 

elkülöníthető kristályos tömeg, amely kőzetben található, egy vagy több ásványból áll és vizes 

oldatból vált ki. Ennek megfelelnek az Ebn típusú erek is, ezeket azonban az előző erektől 
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eltérő méretük és alakjuk miatt elkülönítve tárgyalom. Szerpentinből, opak szemcsékből 

állnak, helyenként karbonát és talk is megjelenik bennük (II. 15. Tábla 3., 4. kép). 

Az ultrabázit tartalmú szerpentinitben ritkábbak az erek; ha előfordulnak, akkor az S1 

foliációt metsző, zöld színű szerpentin erek jelennek meg. A fehér színű krizotil erek (E2), 

melyek dominánsak a szerpentinitben, hiányoznak. A szerpentinitben mind a négy 

érgeneráció megfigyelhető. A fehéres, selymes fényű krizotil erek (E2) az S1 mentén sűrű 

hálózatot alkotnak mind a basztitos, mind a palás szerpentinitben.  

Az alábbiakban részletesen tárgyalom az egyes generációk szöveti bélyegeit, 

összetételüket. 

 

II. 1. 3. 3. 1. Korai szerpentin erek (E1) 

Zöld színű, tömeges szerpentin erek, melyek a szerpentinit legvastagabb érkitöltései. 

Szerkezetükben két zóna jól elkülöníthető: a központi tömeges rész, határozott lefutású, éles 

szegéllyel érintkezik a külső zónával, mely szürkészöldes, lazább szerkezetű szegélye a 

központi szerpentinitnek. A központi rész főként tömeges megjelenésű szerpentinből áll, 

melyek lemezes, végein kiszálasodó egységek. A központi érszakaszt szegélyzónák övezik, 

melyek mind alakjukban, mind méretükben szimmetrikus párjai egymásnak. A szegélyek 

szerpentinből, finomszemcsés karbonátból, szerpentin és opak ásványokból épülnek fel. A 

karbonát szemcsék lefedik a szerpentin ásványok szövetét, �rátelepednek� a zónára. 

Előfordul, hogy a központi részben is megjelennek, mintegy átívelnek felette. Az opak 

szemcsék a központi szerpentin rész határáig kifutnak, megőrizve a mellékkőzetben jellemző 

csapásukat, de a központi sávra nem jellemzőek (II. 19. Tábla 1-2. kép). 

A szerpentinitesedés fő szakasza előtt jöttek létre, mivel nem a térfogatnövekedés 

eredményei, mint az E2 erek. A kialakulásukkor fennálló deformációs tér eltérő volt az S1 

foliációt létrehozóétól. Az S1 foliációban sűrű hálózatot alkotó E2 krizotil erek meredeken 

(80-90 fok alatt) metszik. Az ér fejlődésére utaló mikroszöveti bélyegeket nem ismertem fel, 

így kialakulási folyamatának megállapításához további vizsgálatok szükségesek. 

 

II. 1. 3. 3. 2. Szintaxiális szerpentin erek (E2) 

 Szintaxiális erekről akkor beszélünk, ha a mellékkőzettel azonos összetételű érkitöltés 

válik ki (Durney & Ramsay, 1973). Mind a palás, mind a basztitos szerpentinitben sűrű 

hálózatot alkotnak a makroszkóposan hajszálvékony, fehér, szálas krizotil erek. A basztitos 

szerpentinitben a meredek (közel 90 fokos) foliáció síkja (S1) és az ér menti sík közelítőleg 

40 fokos szöget zár be. A palás szerpentinit foliációjával (S1) párhuzamosan futnak. Pár cm 
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után elhalnak, majd a folytatásukként ismét rövid szakaszú érben futnak tovább, s közben 

�elcsúsznak� (II. 19. Tábla 3-4. kép). Az erek lefutása hullámos, zegzugos, vastagabb-

vékonyabb kihúzott részekből állnak.  

 Makroszkópos szerkezetükre jellemző a kulisszás érszerkezet (en échelon) (II. 19. 

Tábla 5-6B. kép), mely az ér növekedése közbeni egyszerű nyírásra utal (Bons, 2000). A 

nyírás alatt az ér felnyílása a maximális térrövidülés irányával párhuzamosan történik, majd a 

nyírás irányától függően fokozatosan forog az érszakasz, mely eredményeként szigmoidális 

tágulásos ér(csoport) (tension vein) alakul ki. A II. 19. Tábla 5. képen egy jobbos nyírás 

eredményeként létrejött �S� alakú tágulásos ércsoport látható. A jobbos nyírás során a forgás 

az óramutató járásával ellentétes, ez �S� alakú tágulásos eret eredményez. (A balos nyírás a 

szálas eret �Z� alakúra formálja, ahol a forgás az óramutató járásával egyező.) 

 A szerpentin szálak szubmikroszkópos vastagságúak, hosszuk az ér vastagságával 

egyezik meg az SEM felvételek alapján. Határozott középvonal nem azonosítható az érben. 

Előfordulnak egyenes szálas erek, s vannak olyanok, melyekben görbe szálakat találunk (II. 

19. Tábla 4. kép). Ez utóbbiak lehetnek többször görbültek (S, Z alakúak) vagy egy pontban 

hajlók. Helyenként úgy tűnik, hogy a szerpentin szálak nem érik át az eret, csak az ér 

közepéig nyúlnak, ahol megtörnek. A kioltásuk a hajlott szálú erekben a szélekről indulva az 

ér központjában egyesül a kioltás sávja, az inflexiós pontok síkjában. Elképzelhető, hogy a 

kioltás e sajátos formája a szálak orientációjával van összefüggésben. Az SEM felvételek 

alapján a szálak érfaltól-érfalig tartanak. A rostok alakját magyarázhatjuk a növekedésük 

közbeni deformációs tér változásával. A növekedés az ér egyik oldalán kezdődik, és ha 

közben megváltozik a deformáció iránya, amit a megtört szálak inflexiós pontjai megőriztek, 

a szálak növekedési iránya is megváltozik. Eredményül szintaxiális aszimmetrikus ér jön létre 

(II. 19. Tábla 6B. kép). 

 A rostos erek kialakulását nem törésre vezetik vissza, hanem a kémiai potenciál 

különbség által irányított diffúziós anyagáramlásnak tulajdonítanak jelentős szerepet (Bons & 

Jessell, 1997). Az anyagáramlás működéséhez szükséges feltételt a visszaoldódás-kiválás 

kúszási (dissolution-precipitation creep) deformációs mechanizmus szolgáltatja. Kísérleteik 

szerint az erek akkor alakulnak ki, amikor az anyagáramlás heterogén és a kiválás lokális. A 

szálas E2 szerpentin erek növekedésére jellemző, hogy a felnyílás üteme egyenlő vagy kisebb, 

mint a növekedés vagy a diffúzió mértéke. 

 Az érben mellékkőzet eredetű szerpentinit zárványok találhatók (lásd alább II. 22. 

Tábla 1., 2. kép). Ezeknek a szilárd zárványoknak az alakja, helyzete az érben fontos 

információt hordoz a felnyílás, növekedés mechanizmusáról (Hilgerd, Urai, 2005).  
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Mivel az E2 erekben előforduló mellékkőzet zárványok a leválási oldallal kis szöget zárnak, 

valószínű, hogy a közelebbi oldalról váltak le, ahol az ér növekedése történt. 

 Az E2 szerpentin erek a feltárt kőzetoszlop egészében jellemzően homogén 

felépítésűek. Elektronmikroszkópos vizsgálatuk során kémiailag is homogének, összetételük a 

mellékkőzetéhez hasonló. Helyenként az ereken egy barnás amorf anyag figyelhető meg, 

mely gyakori az óceáni szerpentinitekben hasonló genetikájú ereiben fellehetőkkel (Andreani 

szóbeli közlése). SEM vizsgálatok alapján nem sikerült azonosítanunk. A szemikvantitatív 

mérési adatok nem mutatnak az ér kémia összetételéhez képest jelentős eltérést.  

 

II. 1. 3. 3. 3. Rétegzett �crack-seal� szerpentin erek (E3) 

 A gyorsan elfogadottá vált és elterjedt �crack-seal� mechanizmus bevezetése Ramsay 

(Ramsay, 1980, Ramsay & Huber, 1983) nevéhez fűződik. Lényege, hogy a felnyílást 

követően (crack) kitöltődik (seal) az ér, a ciklus egymás után akár 100-szor is 

megismétlődhet. Ciklusonként közel 10 µm-nyi vastagodás jelentkezik az érben (Fisher & 

Brantley, 1992). A ciklikusság következtében az ér rétegzett lesz, benne a zárványok az 

érfallal párhuzamosan helyezkednek el. A folyamat eredményeként főként rostos, 

szintektonikus erek alakulnak ki. 

 Ide tartoznak az előző típust, így az S1 foliációt is közel merőlegesen átszelő, réteges 

felépítésű, zöld színű, mm vastagságú szerpentin erek (E3). Az erek párhuzamos nikol állások 

mentén homogén szerkezetűek, színük halvány zöldessárga. A keresztezett nikolok mellett az 

ér szegélyével párhuzamosan finom rétegzés figyelhető meg, mely végigfut az ér hosszában 

(II. 20. Tábla 1-2. kép). A rétegek µm-es nagyságúak, számuk a százat is elérheti. A rétegeket 

alkotó szerpentin rostok az érfalra merőlegesek, a szemcsék nagysága szubmikroszkopikus. A 

rétegek tökéletesen követik az érfal morfológiáját. Ez arra utal, hogy az ér szélei mentén 

történt a növekedés, majd a kitöltődés után újra a széleken jött létre a következő periódus 

felnyílása. A ciklusok így egy szimmetrikus mikroszerkezetet képeznek, mely az antitaxiális 

erek jellemzője. Az érfal morfológiája a belső szerkezetben csak úgy őrződhet meg, ha a 

felnyílás és kitöltődési szakaszok szinkronban vannak, azaz a felnyílás kitöltődése után nyílik 

csak új szakasz (Andreani és társa, 2004). Az antitaxiális erek jellemzője, hogy a növekedés 

az ér szélein történik, ezért a rétegek befelé idősödnek. 

 A harmadik generációjú erek összetett szerkezetet mutatnak. Az ÁGK-7022 számú 

mintában a fent jellemzett réteges érből ágazik ki egy szimmetrikus felépítésű szerpentin ér, 

melynek külső részén réteges antitaxiális �crack-seal� szakaszok láthatók.  
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A központi zónában viszont sok kis ér figyelhető meg (II. 20. Tábla 3. kép), ezért 

heterogénebb szerkezetű, mint az előző, tisztán réteges szerpentin ér. A rétegek színe a 

sötétbarnától a halvány sárgásbarnáig változik. A központi erecskék helyenként gyűrtek, 

enyhén redőzöttek. A vastagabbak (5-10 µm) középvonala kirajzolódik, amely mentén az ér 

futásával párhuzamosan elhelyezkedő zárványok is megfigyelhetők. Növekedési jellege a 

mikroszövetük alapján szintaxiális, azonban a pontos osztályozásukhoz további szöveti és 

kémiai vizsgálatok szükségesek. 

 Az E3 szerpentin erek összetettségére utal, hogy a szálas szerpentin helyenként jól 

fejlett szigmoidális szakaszokban jelenik meg (II. 20. Tábla 4-5. kép). A szálas érszakaszok 

nem egy periodikus, ciklusos szerkezetben fordulnak elő, hanem egy folytonos, de azon belül 

változó deformáció alatti növekedési rendszerben fejlődtek. A rostok alakja nyírási indikátor 

bélyeg, s mint ilyen, fontos elem a deformáció feszültségvektorainak a rekonstruálásában. Az 

ér közepe a mellékkőzetre merőleges egyenes szakaszból áll, ami az antitaxiális erek 

jellemzője (II. 20. Tábla 6. kép). A görbült szerpentin szálak �S� alakúak, ez a növekedéssel 

egyidejű jobbos nyírásra utal (Passchier & Trouw, 1996, Bons, 2000). A központi egyenes 

szakasz az idősebb, a szélek felé fiatalodnak a szerpentin szálak, tehát a nyírás az ér 

kialakulása után hatott, s intenzitása változott. Erre utal, hogy a görbült szálak megtörnek. 

Legfiatalabb részük kisebb szögben érintkezik a mellékkőzettel, ami a nyírás felerősödésére 

utalhat. 

 Utólagosan a szerpentin eret tömbös szövetű karbonát ércsoport hálózza be és 

szabdalja fel, breccsás szerkezetet létrehozva. 

 

II. 1. 3. 3. 4. Legyező alakú szerpentin erek (E4) 

 A fentiektől eltérő szövetű, összetett, az E3 futását metsző szerpentin eret is 

azonosítottam. Az ér lefutása eltér az E1-3 típusokétól, de csak az E3-mal való 

kereszteződésüket sikerült megtalálni. Az E3-hoz hasonló, réteges szerpentin ér szakaszok 

fordulnak elő benne helyenként (II. 21. Tábla 1. kép). Az elektronmikroszkópos vizsgálatok 

kémiailag és szerkezetileg is homogén képet adtak a különböző rétegeiről. Szövetileg azonban 

jelentős eltérés tapasztalható az előző erekhez képest, továbbá az átmetszési szerkezetét 

figyelembe véve negyedik generációs érként (E4) jelölöm őket. Az ér szimmetrikus 

felépítésű, mindkét oldalán megtalálhatók kívülről befelé haladva az alább jellemzett 

morfológiai szakaszok:  
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• Legyező alakú szerpentin rész (II. 21. Tábla 2. kép). Az ér széléről egy pontból 

indulnak a szerpentin rostok, melyek befelé haladva fokozatosan szétnyílnak. Két, 

legyező alakú zóna különíthető el. Legkívül egy kisebben kb. 5 µm, majd az ér belseje 

felé 20-30 µm vastag. A szerpentin ásványok növekedése a legyező bázisán 

indulhatott meg, ahonnan talán a szálak közti növekedési verseny és a felnyílás/kiválás 

üteme által szabályozva fejlődtek ki a legyező alakú rétegek. A növekedésük a szegély 

felől, két ütemben történt. Hasonló szerkezettel nem találkoztam a szakirodalomban 

sem, s a fenti értípusokban sem fordult elő a legyező szerkezet, ezért megismeréséhez 

további részletes vizsgálatok szükségesek.  

• Szférikus egységekből felépülő szerpentinit réteg, mely kémiailag teljesen megegyezik 

az eltérő szövetű szomszédaival (II. 21. Tábla 3. kép). Elképzelhető, hogy a szerpentin 

szálak nem hosszában, hanem keresztirányban látszanak, ami az ér kialakulása közben 

fellépő deformáció változására utalhat. A legyező alakú rétegben merőlegesek a szálak 

az érfalra, elképzelhető, hogy ebben a rétegben párhuzamosan futnak (mint pl. a 

�slickenfibres� típusnál (Passchier & Trouw, 1996)). 

• A körkörös rétegen belül lemezes, kissé nyúlt, rendezetlennek tűnő szerpentin 

szemcsék alkotnak szimmetrikus szerkezetű eret (II. 21. Tábla 4. kép). Középvonal jól 

látható, mely arra utal, hogy az anyag a központból érkezett, valószínűleg 

folyadékáramlással. A szövet szintaxiális. 

• Finom szálas szerkezet nélküli szerpentin zóna következik. A szemcsék 

szubmikroszkópos vagy szubmikroszkopikus méretűek. Az elektronmikroszkópos 

felvételek alapján az ér külső szakaszainak a kémiai összetételével homogén felépítésű 

szakasz. 

 A szerpentin ásványok azonosítása nem történt meg, de a további vizsgálatok során 

fontos lenne meghatározni az egyes rétegek ásványos összetételét, a szerpentin ásványok 

morfológiáját, orientációját. 

 

II. 1. 3. 3. 5. Boudin nyakban található szerpentin erek 

A piroxén-amfibol doméneket tagolják az S0 és az S1 foliációra merőlegesen. Mivel a 

piroxén-amfibol lencsék deformációs szerkezete boudinázsra emlékeztet, az erek az aktuális 

domén szélein nem haladnak túl, ezért boudin nyakként értelmezhetők. Gyakran mm-nél 

vékonyabb átmetszetűek és maximálisan mindössze pár cm hosszúak. Átlagos vastagságuk 

0,05-0,2 mm, de gyakoriak a hajszálvékony, zegzugos lefutású érfonatok is. Ez utóbbiak 
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főként a relikt piroxén, amfibol ásványszemcsékben jelennek meg (II. 15. Tábla 3-4. kép). A 

pszeudomorf szövetű piroxén domén utáni szerpentinitbe átöröklődnek, ahol jól 

megfigyelhetők az elérő orinetációjú szerpentin szálak a basztitok szerkezetében (II. 14. Tábla 

4. kép). A haránt irányban szálas szerpentin erek γ-szerpentinből épülnek fel és nagy 

mennyiségű opak szemcsét tartalmaznak. A piroxén doménben az opak szemcsék alárendelt 

alkotók, mivel sem az ensztatit, sem az amfibolok nem tartalmaznak jelentős mennyiségű Fe-t. 

Ezért tehát az opak szemcsék a doménen kívülről származnak, például az olivin 

hidratációjából. A típus kialakulásakor valószínűleg az olivin tartalmú domének 

szerpentinitesedése már folyamatban volt, az erek kialakulása ezzel egyező metamorf fokon 

ment végbe. Kialakulásukat a többi érgenerációhoz nem tudtam megadni, mert olyan szöveti 

helyzetet nem találtam, ahol metszésbe került volna bármelyik ércsoporttal is. Szöveti 

helyzetük alapján azonban valószínűnek tartom, hogy az S1 foliáció kialakulásához köthető 

tenzió hatására alakulnak ki. 

 

II. 1. 3. 3. 6. Karbonát erek 

 Az előző négy (E1-E4) érgenerációt átszelik, ezért a legfiatalabb erek (E5) a 

szerpentinitben. Önállóan és a szerpentin ereket szegélyezve is előfordulnak. Morfológiájuk 

és összetételük (II. 13. Tábla 5-6. kép) alapján két típusukat különítettem el:  

a, Az érben található karbonát szemcsék megnyúlt, tömbös (elongate blocky, Fisher & 

Brantley 1992) megjelenésűek. Az ér aszimmetrikus, mivel az egyik oldalán apró 

szemcsés megjelenésű magkristályok láthatók. Ezek az érfalon már meglévő szemcsék 

vagy az ér kialakulásának kezdeti szakaszában kristályosodtak ki. Az ér belseje felé 

megnyúlt kristályok találhatók, melyek vagy elvégződnek az érben vagy akár az ér 

ellentétes oldaláig is kifutnak (II. 21. Tábla 5. kép). Az ér kialakulásában a növekedési 

verseny fontos szerepet tölt be (Cox & Etheridge, 1983). A II. 21. Tábla 5. képén az ér 

bal oldalán indult meg a nukleáció (kisméretű karbonát szemcsék találhatók itt). A 

rosszul orientált szemcsék növekedése megállt, míg a többi közt verseny indult. Azok 

nőnek gyorsabban, amelyek kristálytani irányítottsága a legkedvezőbb az általános 

növekedési irányhoz viszonyítva, azaz az érfalra leginkább merőleges szemcsék a 

verseny nyertesi, míg a többi szemcse növekedése lassabb vagy megáll (vesztes 

kristályok). Mindez a szemcsék fokozatos növekedéséhez és a nyertes szemcsék 

kristálytanilag előnyös orientációjú fejlődéséhez vezet: átszelik az E2 karbonát ereket. 
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b, Az előző erektől eltérően zegzugos, anasztomizáló lefutásúak (II. 13. Tábla 6. kép). A 

karbonát szemcsék szálas, rostos megjelenésűeket, melyek merőlegesen állnak az 

érfalra. A középvonal, amely mentén opak zárványok találhatók, jól látható. A 

szemcsék ezen nem hatolnak át.  

A krsitályok az ér belseje felé kihegyesednek, fűrészfogas megjelenésűek; ez igazolja, hogy a 

növekedésük az ér szélei mentén indult meg. 

Több karbonát érben is kimutatható volt a mellékkőzetről leváló zárvány, zárványsor 

(II. 22. Tábla 1-2. kép), mely(ek) az ér növekedésének a hatására befelé fordul(nak). 

Segítségükkel megállapítható, hogy a szegélyek felől történt a növekedés, s valószínűleg csak 

az egyik oldal volt aktív. 

 Elektronmikroszkóppal megvizsgáltuk az S1 foliációval párhuzamos krizotil ereket 

övező karbonát ereket, melyek anyaga szemikvantitatív összetétele alapján dolomit. 

Továbbá a S1 foliációt meredeken átszelő, nyúlt tömbös karbonát ér is Ca-Mg karbonát 

összetételű, bár a festési eljárás során ez a típus kalcitra utaló festődést adott. Az E3 

szerpentin ereket burkoló karbonát dolomitos összetételű (II. 22. Tábla 3. kép). Ez 

utóbbiaknál megfigyelhető, hogy a korábbi szerpentin ér szétdarabolódott, s a fragmentumait 

a dolomit ér �cementálja� közre (II. 22. Tábla 4. kép). A vizsgálatok alapján a szerpentinit 

testben leggyakoribbak a dolomitos kitöltésű erek, melyek változatos szerkezeti helyzetben 

fordulnak elő. Gyakorlatilag az összes szerpentin generáció mentén megjelennek, átszelik 

azokat. Kialakulásuk a szerpentin erek létrejöttét követő poszttektonikus (relaxációs) 

eseményekhez kapcsolható. Helyenként nagyon sűrűn átjárják a szerpentinitet, ofikarbonát 

jellegű kőzetet kialakítva (II. 22. Tábla 5. kép). 

 

II. 1. 3. 3. 7. Összetett erek 

Az szakirodalom (Durney & Ramsay, 1973) alapján összetettek azok az erek, amelyek 

két eltérő ásványból állnak, és a növekedési típusok kombinálódnak az éren belül. Egyszerre 

két felületen is történik az ér fejlődése szin- és antitaxiális módon. Az összetett szerpentin 

erekben több felnyílási és kitöltési szakaszt lehet elkülöníteni, melyek eltérő szerkezetben 

jelentkeznek. 

A Gyódi Szerpentinit azon ereit soroltam ide, amelyekben makroszkóposan a 

szerpentin és karbonát erek felváltva egy ércsoportban jelennek meg. Az E3, E4 típusokhoz is 

tartozhatnak Az összetett erek szép példája látható a II. 22. Tábla 6. képén. Szerpentin 

(sötétzöld) és karbonát (világos) érkitöltések alkotják az eret, ami a fúrómagot közel 

vízszintesen szeli át.  
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Az ér menti elmozdulás bizonyítéka a lépcsős felszínű vetőtükör, mely vízszintes 

elmozdulásra utal. A karbonát-szerpentin érszakaszok kiválása eltérő összetételű, törés 

mentén áramló fluidumból történhetett. A karbonát esetében a kőzet kemizmusától eltérő 

(water-dominated system) rendszernek kellett kialakulnia, míg a szerpentin ér kialakulása 

alatt kőzet (rock-dominated) rendszer jutott szerephez. 

 

II. 1. 3. 4. 3D szerkezetelemzés 

A petrográfiai és a hozzákötődő vizsgálatok mindegyike a minták csak egy kis 

területének az elemzésére volt alkalmas. A röntgen komputer tomográfiás vizsgálatok (a 

továbbiakban CT) azonban lehetővé teszik, hogy a minták roncsolása nélkül ismerjük meg a 

kőzetek belső szerkezetét. A felvételek cella méretének nagysága általában 0,1 x 0,1 x 1 mm, 

ezért a szöveti bélyegek háromdimenziós (3D) megismerésére is alkalmasak lehetnek. A 

szerpentinit minták esetében a típusos szerpentin mátrix szövete a CT felbontása alatti, 

viszont a szerkezeti elemek, mint a foliáció, az erek és a mm nagyságú ásványok szöveti 

helyzete és bizonyos értelemben a típusa is megadható. Ez annak köszönhető, hogy a cellára 

vonatkozó mért adat egy Hounsfield skálára kalibrált röntgen elnyelődési érték. Ez a CT 

mérések földtani értelmezési alapja. A különböző ásványok Hounsfield értékeit (HU) 

meghatározták, és kimutatták, hogy a HU érték és a valódi sűrűség értékek között közel 

lineáris kapcsolat van. Így a CT mérési adatmátrixból készült �vizualizált� kép első 

közelítésben úgy kezelhető, mint egy, a szelet felbontásának megfelelő sűrűségtérkép a 

kőzetről. Tehát ha az ásványokra kalibráljuk a HU értékeket, és azokat a petrográfiai 

eredményekkel szinkronizáljuk, akkor ásványtanilag is értelmezni tudjuk a CT felvételek 

szeleteinek ásványos összetételét, mely jelentősen meghaladja egy vékonycsiszolat nagyságát, 

így szélesebb skálán vizsgálódhatunk. A CT felvételek szeleteinek egymás utáni lejátszásával 

a kőzetminta eltérő ásványos összetételű alkotóinak térbeli helyzetét ismerhetjük meg. A 

kőzetek anizotrópiáját jobban megismerhetjük, ennek jelentős szerepe van a kőzet reológiai 

értelmezésében. 

Az egyes cellák HU értékeit a fentiek szerint két tényező befolyásolja: az egyik a 

cellára eső ásványszemcse (ill. szemcsék) HU értéke, másik a cellára eső pórustérben lévő 

folyadék és/vagy gáz (levegő) HU értéke.  

A szerpentinit alaptípusok mindegyikéről készültek CT felvételek (lásd I. 3. fejezet). A 

négy minta három kőzettípust képvisel, melyek jól elkülöníthető CT mintázatot mutatnak. A 

felvételeket két szakaszban értékeltem ki. Először az Osiris programmal 
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(http://www.sim.hcuge.ch/osiris) szeletenként vizsgáltam a mintákat. Ennek során a HU 

értékek eloszlását a petrográfiai eredmények tükrében értelmeztem az alábbi metódus szerint: 

1. Megállapítottam az elkülönülő területek HU értékeit , majd lehatároltam az eltérő 

HU értékű területeket. 

2. Az eltérő HU értékű szerkezetek petrográfiai összetételét a mikroszkópi 

eredményekkel vetettem össze. 

3. A zónák lefutását, egymáshoz viszonyított térbeli helyzetét vizsgáltam az egymásra 

rakódó szeletek között. 

Az utolsó lépés már átvezet a második szakaszba, ahol az adatokból 3D vizualizált képeken 

elemeztem a minták szerkezetét. 

Az alábbiakban az ÁGK-7017 számú (ultrabázit típusú szerpentinit) minta alapján 

mutatom be részletesen az egyes vizsgálati fázisokat. A felvételeken négy eltérő tónusú terület 

különül el (II. 4. ábra), minél világosabb egy rész, annál nagyobb a sűrűsége. Megfigyelhető, 

hogy a legkisebb sűrűségű (LK) részek lineáris szerkezetekben jelentkeznek, illetve még a 

fehéres foltok körül is megfigyelhetők. Ennél nagyobb sűrűségűek a középszürke részek, 

melyek két tónusra bonthatók (M1, M2), melyek aránya a legnagyobb a mintában. 

Körbeveszik a fehéres lencséket, mégpedig úgy, hogy az M1 van közelebb, az M2 távolabb a 

legnagyobb sűrűségű (LN) részekhez képest. Az egyes elemeken átfektetett szelvény mentén 

meghatároztam a HU értékeket. Az öt profil adatait a II. 4. ábra diagramjai, illetve a II. 1. 

táblázat tartalmazza.  

 

II. 1. táblázat Az ÁGK-7017 számú minta profilok menti Hounsfield értékei 

profil
P1 1665 1787 1865 1938 1887 1786 1821 1751 1595 1603 1738 1604 1342 1224 1446 1784 2019 2066 2232
P2 1642 1679 1410 1479 1537 1513 1449 1603 1549 1325 1080 1157 1370 1461 1426 1564 1468 1604 2042
P3 1417 1635 1838 1804 1666 1654 1693 1654 1616 1673 1956 2090 1958 1801 1861 1974 2025 2007 1896
P4 1963 2115 2059 1938 1924 1904 1954 1711 1610 1582 1492 1481 1675 1856 1875 1805 1763 1968 2114
P5 1894 1937 2003 1951 1789 1759 1803 1893 1910 1861 1864 1959 1983 1898 1807 1677 1762 1829 1829

Hounsfield értékek a szelvény mentén

(A szelvény irányok balról jobbra (P2, P4, P5, fentről lefelé P3, illetve lentről felfelé P1 futnak) 
 

A szelvényben a HU értékek 1080-2232 között változnak. A legalacsonyabb értékek a 

P2 szelvényben találhatók, ezek a levegő értékéhez közeliek. Az P1 szelvény mentén a 

legalacsonyabb érték 1224 HU. Az LK-val jelölt részeknek a HU értéke <1400. A következő 

HU értéktartomány 1400-1500 HU közötti, mely az M1-nek fele meg. Ennek egy típusa a BN, 

amely az ultrabázit doméneket az S1-re merőlegesen átszelő szerkezet (1500-1600). Az M2 

1600-1800 HU-közötti, az LN pedig >1900 HU.  
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A petrográfiai adatokkal összevetve a HU értékek alapján szétválogatott zónákat meg 

tudtam feleltetni az egyes szöveti egységeknek. A legnagyobb sűrűségű (LN) részek az 

ultrabázitot (UB) jelölik. Az M1 jelű rész a piroxén-amfibol domének átalakulási zónája, 

melyet az M2 vesz körbe, ez pedig a típusos szerpentinitnek (TS) felel meg. 

 

II. 2. táblázat A szelvényeken használt rövidítések és azok petrográfiai tartalma 

tónus 
jele 

HU 
tartomány 

szövet jele szöveti egység megnevezése  

LK <1400 S1, S2 Foliáció 
M1 1400-1500 K piroxén domén körüli korona 
M1 1500-1600 BN boudin nyak az ultrabázit doménben 
M2 1600-1800 TS típusos szerpentinit 
LN >1900 UB Ultrabázit 
 

A kettő között 100-300 HU különbség is megfigyelhető. Az LK-val jelölt, alacsony 

HU értékű (<1400) részek a foliációs síkokat jelölik ki. Futásuk jól látható a CT szeleteken. 

Az UB-val párhuzamosan haladóak az S1 foliációs síkok, melyek egymással párhuzamosan 

több zónában is felismerhetők (II. 23. Tábla 1., 2. ábra). Az S2 (a szelet síkjában mérve) 45 

fokban metszi az S1-t. Az S1, S2 között különbség van, mivel az S2-ben ki lehet mutatni 

levegőt tartalmazó felnyílt részeket, míg az S1 mentén nem jelenik meg <1100 HU érték. A 

foliációt főként szerpentin ásványok alkotják, ahogy az M1, M2 szerpentinit mátrixot is, 

mégis a TS jelzetű magasabb értékeket mutat, mint a K és az S1-S2. Szerpentin ásványok 

építik fel az ultrabázit lencséket merőlegesen felszabdaló boudin nyaknak elnevezett részeket 

(BN) is, mely a P4 profilon jól látható. 

Az ÁGK-7017 számú mintához hasonlóan másik három mintán is elvégeztem a HU 

adatok petrográfiai értelmezését. Miután a CT szeleteken azonosítottam a különböző szöveti 

elemeket, egymás után levetítettem a felvételeket és elemeztem térbeli elhelyezkedésüket. Ez 

alapján el lehetett végezni a szerkezeti elemek, síkok térbeli tájolását, ami nagy jelentőséggel 

bír az elárasztásos vizsgálatoknál. Alapvetően két szerkezeti elemet tudtam elkülöníteni a 

másik három mintában is: az átható és sűrű S1 és az ezt átszelő S2 foliációt (II. 23. Tábla). 

Az ÁGK-7013 számú mintában az S1 foliáció sűrűn tagolja a mintát (II. 23. Tábla 3., 

4. ábra). Az opak, karbonát, szerpentin ásványok (csökkenő sűrűség szerint) a foliációval 

párhuzamosan helyezkednek el, meg-megszakadó egységeket alkotnak. Az ÁGK-7037 számú 

minta foliációja ritkább, mint az előző mintáé. A típusos szerpentinit (TS) HU értéke 

megegyezik a többi mintáéval (1700-1800 HU). Ennél kisebb (1400-1600 HU) értékűek a 
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basztit egységek (II. 23. Tábla 5. ábra), melyek jól elkülönülnek a TS mátrixtól. Végül az 

ÁGK-7040 számú mintában mindkét fő szerkezeti elem megfigyelhető, mind az S1, mind az 

S2 (II. 23. Tábla 6. ábra). Az S2-ben, hasonlóan az ÁGK-7017 számú mintához, alacsony HU 

értékű repedések is kimutathatók (600-700 HU), ami az S2 mentén történt felnyílására utal. 

Az S1 irányban egyenes, míg az S2 mentén hullámos, hajló szerkezeti elemek láthatók. 

 

II. 4. ábra ÁGK-7017 számú minta CT felvételén látható eltérő sűrűségű domének és ezek 

HU profiljai 
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A kőzetekben meghatározott kitüntetett irányok figyelembevételével értelmeztük a 

feltöltéses vizsgálatok során nyert CT adatokat (lásd II. 3. 2. fejezet).  

 

KÖVETKEZTETÉSEK 
A HU értékek alapján elkülönített kőzetrészeket meg tudtam feleltetni a petrográfiai 

vizsgálatok során lehatárolt szövetelemeknek. Az eltérő összetételű kőzetrészek különböző 

reológiájúak. Kiemelt fontosságú a puha, azaz kis sűrűségű ásványok térbeli helyzetének a 

vizsgálata, mivel ezek permeabilitása és deformációval szembeni viselkedése eltérő (Boschi 

és mtársai, 2006, Escartín és mtársai, 2001, 2004, Searle & Escartín 2004).  
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Ezért a kis sűrűségű zónák térbeli elhelyezkedését, valamint a sík szerkezeti elemek térbeli 

helyzetét is vizsgáltam. Kimutattam, hogy a típusos szerpentinithez képest mind a két foliáció 

menti ásványegyüttes, a protolit körüli korona és a basztitok HU értékei, így sűrűségük is 

alacsonyabb. Ennek okát a diszperz másodlagos magnetitek jelenlétével vagy hiányával 

magyarázom, mivel mindegyik elsődlegesen szerpentin ásványokból épül fel. A típusos 

szerpentinit hálós (mesh) vagy deformált hálós szövetű egység, mely jelentős opak tartalmú, 

míg a fenti szöveti elemek elvétve tartalmaznak opak szemcséket. 

Lényeges eltérést tapasztaltam a különböző foliációs irányokban előforduló ásványok 

mintázatában. Amíg az S2 foliáció mentén a kis sűrűségű szerpentin, talk ásványok 

folytonosan töltik ki a foliációs síkot, addig az S1 foliációt kijelölő ásványok mind a palás, 

mind a basztitos szerpentinitben nem folytonos (diszkontinuis) szerkezetet alkotnak (vö. II. 

23. Tábla 2 � 3., 5. kép). 

A foliációk mentén előfordult, hogy levegő jelenlétét mutattam ki, mely felnyílt 

szerkezetre utal. Az erek petrográfiai vizsgálatai során fennőt karbonát szemcséket találtam, 

melyek arra utalnak, hogy az erekben kisebb üregek lehetnek. Ezeket és az utólagosan, 

mechanikus hatásra létrejött felnyílt részeket azonban nem tudtam biztosan elkülöníteni. A 

feltöltéses vizsgálatok során ezért ezeket nem vettem figyelembe az áramlás értékelésekor. 

 

II. 1. 4. DISZKUSSZIÓ � KVALITATÍV PTD EVOLÚCIÓ 
 

 A gyódi szerpentinitben a relikt kőzetek a fúrás egyes szakaszaiban jelennek csak 

meg, soha nem összefüggő testként, hanem nyírt, deformált lencsékben, sávokban. A fúrás 

jelentős részét szerpentinit alkotja, mely az ultrabázit hidratációjának terméke. 

A protolit fő kőzetalkotó ásványai a klinoensztatit, az ensztatit, az olivin és a 

krómspinell. Más, az ultrabázitokban általánosan előforduló fő kőzetalkotó vagy járulékos 

ásványt, mint például egyéb (Ca)klinopiroxént, gránátot, plagioklászföldpátot nem tudtam 

kimutatni a gyódi szerpentinitben. A szöveti vizsgálatok alapján a protolit porfiroklasztos 

szövetű. Ez alapján a Gyódi Szerpentinit kiindulási kőzetét kimerült köpeny eredetű 

peridotitnak határoztam meg. Pontos modális összetétel mérésére az intenzív hidratáció 

következtében nem volt mód, de a kőzetalkotók becsült aránya alapján harzburgitos 

összetételű peridotit valószínű, melyet kőzetkémiai elemzésekkel pontosítani fogok. 

A protolitban két domént különítettem el az ásványos összetétel és a szöveti bélyegek 

alapján. A protolit összes szerpentinitesedés előtti deformációs bélyegét a D0-val jelölt 
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komplex deformációs eseménybe gyűjtöttem össze. Ezek eredményekén a protolitban 

megfigyelhető foliációt S0-val jelöltem. Ebben a kitüntetett irányban megnyúltak az ensztatit, 

illatve az amfibol szemcsék, és a plasztikusan deformált krómit zsinórok is ehhez a 

szerkezethez kapcsolódnak. A D0 deformációs események szétválasztása nem egyértelmű. 

Kimutatható a klinoensztatitnak ensztatittá történő átalakulása, az ensztatit átkristályosodása, 

En2 létrejötte. Feltételezhetően ezek a folyamatok magas hőmérsékleten, még a 

felsőköpenyben játszódtak le. A D0 események során az ensztatit antofillitté alakul. A két 

eltérő szöveti helyzetben előforduló olivin különböző képződési körülményekre utal. A olivin 

porfiroklasztok az S0-lal párhuzamosan kihengereltek.  

A plasztikus deformáció mellett a töréses deformáció nyomait is kimutattam. Adott 

feszültségtérben az ásványok orientációja és reológiai tulajdonságai befolyásolják az 

alakváltozás jellegét. A protolit ásványai közül az ensztatit (100)[001] irányban jól siklatható 

(pl. Passchier & Trouw, 1996). Így a deformáció eredményezheti, hogy a szomszédos 

ásványszemcsék eltérő módon kristályosodnak át, a valamikori egyenes szemcsehatárok pedig 

rezorbcióssá alakulnak. Magmás kristályosodás során ismert olyan szövet, melyben kristály-

átnövés figyelhető meg, azonban a II. 7. Tábla 1. képen látható szövet kialakulhat deformáció 

útján is. A protolit deformációjára utal továbbá az, hogy a szemcsék alakja torzult, eltörtek. A 

nagyobb méretű ensztatit kristályok helyenként lécesen feldarabolódnak, ahol az egyes tagok 

közt söprő kioltás tapasztalható Egyes zónákban megfigyelhető, hogy a szemcsék 

felaprózódnak. A szemcsék hullámos kioltása szintén deformációs igénybevétel hatására 

alakult ki. Biztosan több deformációs szakasz tartozik a D0 alá, melyek felső köpeny 

körülmények közt hatottak. (A dolgozat célkitűzésén túlmutat a köpeny deformációk 

részletesebb meghatározása, mivel ez környezetföldtani szempontból indokolatlannak tűnik.) 

Az ultrabázit hidratációja, szerpentinitesedése D1 eseményként értelmezhető. A 

szerpentinitesedés statikus folyamatként működött, ami pszeudomorf szövetű szerpentinitet 

hozott létre. A teljesen szerpentinitesedett protolitban helyenként részlegesen hidratált 

ultrabázit részek őrződtek meg. A szerpentinit dominánsan pszeudomorf szövetű, azaz a hálós 

szövet és a basztitok egy deformáció mentes rezsim (pl. óceánaljzati metamorfózis) alatti 

fejlődésre utalnak. Az olivin és a piroxén-amfibol tartalmú domének egyértelműen 

predesztinálják a hidratáció során létrejött szöveti, szerkezeti elemeket, mivel a 

szerpentinitben is megtalálható a kétfajta domén szerkezet. 

Az E2 erek kialakulása atektonikus tágulási folyamathoz kapcsolódik. Az erek 

elhelyezkedése arra utal, hogy kialakulásuk regionális, intenzív folyamat során történt, mivel 

szinte az egész testet átszövik az ultrabázit tartalmú szerpentinit kivételével. Az ultrabázit 



 94

tartalmú szerpentinit csak részlegesen hidratált, így a térfogatváltozás csekélyebb, mint a 

teljesen szerpentinitesedett mintákon. A szerpentinitesedéshez térfogat-növekedés (O�Hanley, 

1992b) kapcsolódik, ami az E2 ereket is létrehozhatta. Felépítésük és kémiai összetételük 

homogén a teljes kőzetoszlopban és valószínűleg az egész kőzettestben is. Mindezek alapján 

kialakulásuk a szerpentinitesedéshez kell, hogy kötődjön. Hasonló ereket írtak le (Dilek és 

mtársai, 1997, Andreani és mtársai, 2004, 2005, 2007) az Atlanti-óceán központi 

hátságvidékén a Kane Traszform öv (MARK) területéről, peridotitokból. Az ottani V2 erek 

összetételükben és szerkezetükben teljesen megegyeznek a gyódi test E2 ereivel. Az E2 erek 

en échelon szerkezete arra utal, hogy nyírással egy időben jöttek létre, s mivel az S1 

foliációban találhatók, feltételezem, hogy kialakulásuk az S1-gyel szin- vagy 

posztkinematikus. Erre utal, hogy az E1 szerpentin erek a foliációt átszelik, de az E2 ereket 

nem, azok harántolják az E1-t. 

A kialakult poligonális szerkezetben deformációs jegyeket tudtam kimutatni. A 

deformáció hatásaként növekvő alakváltozás figyelhető meg a hálós szövetben, melynek 

három szakaszát különítettem el. A deformáció során a cellák alakja és felépítése is 

megváltozott. A kezdetben poligonális elrendeződésű cellák ellapulnak, majd a zárt 

poligonális cellarendszer �kinyílik�, a köztes vonalszakaszok folytonossága megszűnik. 

Végül a magnetit zsinórok kivastagodnak és egy sűrű hálózatot alkotnak. Ha ezeket a 

változásokat a szövet egészére kiterjesztjük, akkor megállapítható, hogy a statikus hálós 

szövet (mesh) a deformáció hatására fokozatosan átalakul �ribbon� (szalag) vagy �curtain� 

(függöny)-szerű átmeneti szövetté, majd végül a mesh felbomlásával nem pszeudomorf szövet 

alakul ki. Francis (1956) és Maltman (1978) ezt a szöveti típust lokális vagy regionális nyírás 

hatásával magyarázza szemben Wicks és mtársai (1977) nézetével, mely szerint az említett 

szövet a hálós (mesh) szövet sajátos orientációjú metszete, s nem deformációhoz kapcsolódó 

szerkezet. Wicks (1984a, b, c) vizsgálta a szerpentinitek deformációját, amiben külön 

tárgyalja a szerpentinitesedés előtti, közbeni és utáni deformációkat. Kitér a réteges 

növekedésű (banded growth) szövet magyarázatára, mely szerint töréses mintázatú olivin 

szerpentinitesedésével fejlődik ki ez a sajátos pszeudomorf szövet. A szoros értelemben vett 

réteges szövet a gyódi szerpentinben alárendelt, csak lokálisan fordul elő, a képződésére 

vonatkozó Wicks féle magyarázat elfogadható. A fenti irodalmakban azonban a �ribbon� 

(szalag) vagy �curtain� (függöny)-szerű szövetek tágabb értelmezést is kapnak, ahol a 

szalagok kiterjedtebbek, hasonlóan ahhoz, amit a Gyódi Szerpentinit deformációjának kései 

fázisában bemutattam. Ezen szalagok túllépnek az egykori szemcsék határán és a háló cella 
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egységeken. Véleményem szerint ez a szövet deformáció hatására alakul ki, szerves része a 

hálós szövet átkristályosodásának. 

A háló szemek Fry-módszerrel történt alakváltozás vizsgálata azt mutatja, hogy a 

deformációs ellipszoid nagytengelye párhuzamos a szerpentinitben kialakult S1 foliációval. 

Az S1 foliációval párhuzamosan jelennek meg a szerpentin pszeudomorfózák is, és ezzel 

párhuzamosak a klorit sávok. Feltűnő, hogy az S0 és az S1 párhuzamos egymással. 

Az E3 �crack-seal� típusú szerpentin erek kialakulása tektonikus folyamathoz köthető, 

melyre hosszabb-rövidebb idejű folytonosság a jellemző, mivel az erek kialakulásában a 

periodicitásnak fontos szerepe van. Dilek és mtársai (1997), valamint Andreani és mtársai 

(2004) az óceánközépi-hátság (MARK) területén hasonló szerkezetű �crack-seal� erek 

kialakulására vonatkozóan megállapították, hogy azok az egymást követő felnyílások 

eredményei. A felnyílásuk inkább szakaszos, nem pedig egy folytonos esemény 

következtében alakulnak ki. Kialakulásuk alatt a stressz felszabadul, ami a pórus folyadék 

növekvő nyomása miatt képződik egyidejűleg a szerpentinitesedett peridotit egy fő törési zóna 

menti áthelyeződésével (�unroofing�). 

A D2 deformációs esemény során jött létre az S1 foliációt meredeken átszelő S2 

foliáció. Ebben a szerkezetben talkot és antigoritot is azonosítottunk, ami a retrográd D1 

eseménnyel szemben dehidratációs, progresszív folyamat. A progresszív metamorf hatást 

támasztja alá a rekrisztallizált basztitokban megfigyelhető, egymásba hatoló szerkezetű 

antigorit kialakulása is. A lizardit-antigorit átalakulás egyértelműen progresszív folyamatként 

értelmezhető. A D3 deformáció hatását megtaláljuk a retrográd szerpentinitben is, melyben az 

S2-vel párhuzamos szerkezetek ismerhetők fel. S2-vel párhuzamosan alakult ki a Mg-kloritok 

második generációja. A hálós szövet a D2 deformáció hatására további deformációt szenved 

el. A felnyílt háló cellák opak zsinórjainak egy része párhuzamos helyzetű az S2 foliációval. 

A nyírási indikátor bélyegek − mint pl. a pre-, szintektonikus, monoklin szimmetriájú basztit 

porfiroklasztok orientációja, szárnyainak helyzete, a klorithalak alakja és orientációja − , 

illetve a mikroboudinázs szerkezetű opak alkotók alapján a deformáció nyírási tektonikával 

társul. A deformációkban jelentkező nyírási komponens eredményeként milonit jellegű 

szerpentinit alakult ki. 

 Az E4 szerpentin erek mentén tűs szálas szerpentin ásványokból felépülő zóna 

figyelhető meg a hálós szövet felé. Az előző két (E2-3) érgenerációt éles határvonallal 

érintkezik a mellékkőzettel. Az ér menti átmeneti zónában megjelenő antigorit tűk progresszív 

metamorf folyamatra utalnak, mely az E4 kialakulásával egyidejű lehet. 
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A petrográfiai vizsgálatok értelmezése alapján az alábbi megállapításokra jutottam: 

1. Az ultrabázit szövetet egyrészt magas hőmérsékletű deformációk is átírták, melyek 

eredménye a poligonális ensztatit neoblasztok, a gyűrt krómitok, deformált olivinek. 

Valamint töréses deformációs hatások is felülírták az eredeti ultrabázit szövetét. A 

protolit plasztikus deformációja a felső köpenyben mehetett végbe (D0). 

2. A peridotit részben vagy teljesen szerpentinitesedett (D1). A hidratáció intenzív, 

regionális folyamat volt, mert csak helyenként és kis lencsékben őrződött meg a 

protolit. Az átalakulás kapcsán elsődlegesen statikus pszeudomorf szövet jött létre, 

ami az óceánaljzati metamorfózisra jellemző. 

3. A pszeudomorf szövetű szerpentinit a relikt ultrabázittal együtt nyírást szenved (D1) 

el. Az S1 fő foliációs irány mentén milonit alakul ki. A milonitos szerkezetet 

merőlegesen átszelő repedések, törések mentén szerpentin erek (Ebn) alakulnak ki. 

4. A szerpentinit S1 foliációját átszelő nyírási zóna (S2) mentén dehidratációs 

ásványparagenezis jelenik meg antigorittal és talkkal. Ezzel párhuzamosan 

kimutatható a basztitok átkristályosodása. A folyamatához plusz energia kell, amit az 

emelkedő hőmérséklet és/vagy nyomás szolgáltathat. 

5. Poszttektonikus repedések, törések mentén karbonát erek alakulnak ki, melyek az 

összes korábbi szerkezetet átszelik. 
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II. 2. GEOKÉMIA 
 
II. 2. 1. ÁSVÁNYKÉMIA 

A Gyódi szerpentinit elsődleges és másodlagos kőzetalkotó ásványainak kémiai 

összetételét több módszerrel vizsgáltuk (lásd: I. 3. fejezett). Az olivin, ortopiroxén, spinell, 

antofillit, szerpentin, klorit, magnetit, talk, karbonátok reprezentatív összetételeit az 5. sz. 

melléklet II. 1.�6. táblázatai tartalmazzák. A mérések során az elsődleges és a másodlagos 

ásványok magját és szegélyét is vizsgáltuk. Az alábbiakban az egyes ásványok kémiai 

összetételét mutatom be. 

 

II. 2. 1. 1. Elsődleges alkotók összetétele 

Olivin 

Az olivin az egyik leggyakoribb primer fázis a Gyódi Szerpentinitben. Mind a 

porfiroblasztos, mind az intersticiális, amőboid szövetű olivin szemcsék mikroszondás 

elemzését elvégeztük. A két olivin típus összetétele homogén, mivel csak kis tartományon 

belül változik az izomorf tagok aránya. A forszterit tartalom 90,4 � 91,4% közötti. A Mg# 

értéke (Mg#=100*Mg/(Mg+Fe)) 90-91 közötti. A NiO értéke 0,1 és 0,9 tömeg% értékek 

között változik. A nagyobb pontosságú műszer (CAMECA) adatai alapján a NiO tartalom 

0,47-0,54 tömeg% közötti. A CaO tartalom 0,01-0,02 tömeg%. A Na2O tartalom alacsony, 

0,01-0,02 tömeg%. 

Az intersticiális olivin NiO, CaO, Mg# értékei hasonlóak a porfiroblasztos olivinéhez, 

összetételbeli különbség nem mutatható ki közöttük. Az olivin szemcsék egy generációt 

képviselnek függetlenül az eltérő szöveti típusuktól (II. 5. ábra). 

A korábbi munkákban (pl. Erdélyi, 1971, 1974) az olivint progresszív metamorfózis 

termékének tartották. Ez esetben a fayalitos összetevőnek nagyon alacsonynak kellene lennie 

(<7%), ami nem teljesül (Fa 8,8�9,5 % között változik). A metamorf olivinek NiO tartalma is 

alacsonyabb (0,06-0,3 tömeg%), szemben a gyódi mintákban kimutatottakkal (átlag 0,5 

tömeg%), Binns & Graves (1976). A magas Fo tartalom utal a felső köpeny eredetű 

peridotitok kimerült jellegére. A köpeny eredetű olivinek Mg# értéke 89 és 91 között található 

(Brown, 1980). A Ni tartalom megfelel a köpeny eredetű olivinek értékeinek (Takahashi és 

mtársai, 1987). A kumulátumoknak is jelentősen alacsonyabb a NiO tartalma és a Mg# is, 

mint a gyódi mintáké (Monnier és társai, 1999). A Nógrád-Gömör Vulkáni Területről 

előkerült kumulátok olivinjeinek Mg# 77-84 között változik, míg a NiO tartalom legfeljebb 

0,14% (Kovács és mtársai, 2004). 
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II. 5. ábra A Mg-Fe2+ helyettesítés az olivin szemcsékben (az x, y értékek atomszámban 
értendők; a vonal meredeksége = 1)  
 

0

0,1

0,2

0,3

1,7 1,8 1,9 2
Mg

Fe
2+

 
 

A vizsgált oxidok mennyiségét tekintve az olivinek összetétele jó egyezést mutat az ofiolitok 

peridotitjaival (pl. Niida, 1997, Pearce és társai, 2000). Ezek alapján az olivin kimerült 

köpeny ultrabázit reliktuma, s nem progresszív metamorfózissal alakult ki. 

 

Ortopiroxének 

Az ultrabázit tartalmú szerpentinit piroxén-amfibol doménjeiben előforduló 

ortopiroxén szemcsék összetétele az IMA nevezéktan (Morimoto és társai, 1988) alapján 

ensztatit (II. 6. ábra). Az ensztatit és a ferroszillit tagok aránya szűk intervallumban mozog: 

En88,1-92,3, Fs7,1-11,8, a Ca-tartalmú tag alárendelt (Wo0,07-1,36).  

 

II. 6. ábra Az ortopiroxének összetétele En-Wo-Fs diagramon (Morimoto, 1988) 
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Az ensztatitos összetételű ortopiroxének Mg# értékei 88,5-93,0 között alakulnak, s ez 

valamivel szélesebb tartományt fed le, mint a kőzetben előforduló olivinek ugyanilyen 

értékei. A nagyobb tartomány két minta értékeivel magyarázható, köztük nem egyenletes a 

minták eloszlása. A minták 85%-a 90,4-91,1 Mg# értékek közti tartományban található. A 

legalacsonyabb Mg# értékű ortopiroxénben közel 1 tömeg%-kal magasabb a FeO és 

alacsonyabb a MgO tartalom az átlaghoz viszonyítva (5. sz. melléklet II. 3. táblázat 7083 

számú minta � opx8). A Cr2O3 tartalom <1,0 tömeg%. Az Al2O3 tartalom nagyon alacsony 

(0,02-0,31 tömeg%), a minták nagy részében azonban csak 0,02-0,09 tömeg%. Az ensztatitok 

mag-szegély összetétele nagyon hasonló, különbséget a CaO és a Cr2O3 értékeiben lehet 

kimutatni. A szemcsék mag-szegély vizsgálatának eredményeként megállapítottam, hogy a 

CaO a magban magasabb (0,04-0,07), mint a szegélyben (0,02-0,04 tömeg%); illetve a Cr2O3 

is magasabb a magban (0,06-0,11 tömeg%), mint a szegélyben (0,04-0,07 tömeg%). A NiO 

tartalom 0,06-0,18 tömeg% között változik, és a szegély-mag között nem észlelhető 

különbség. 

Mivel a fentiekben sok hasonlóságot találtam a gyódi minták és a kimerült köpeny 

eredetű ultrabázitok között, ezért az ortopiroxének kémiai összetételét velük hasonlítottam 

össze. Ennek során megállapítottam, hogy a gyódi minták Al2O3 tartalma sokkal alacsonyabb, 

mint az abisszális peridotitoké (3,5 tömeg%) (Niida, 1997) vagy az ív előtti árok belső faláról 

származó peridotitoké (Pearce és társai, 2000), átlaga 2 tömeg%. A CaO (1,1-1,8 tömeg%) és 

Cr2O3 (0,6-0,8 tömeg%) tartalomban is sokkal alacsonyabb értékek találhatók a gyódi 

mintákban, mint a hivatkozott peridotitokban (főként harzburgitokban). A NiO tartalom az 

abisszális harzburgitokhoz (0,65-0,81 tömeg%) képest alacsonyabb, viszont az ív előtti árok 

harzburgitjaival (0,07-0,09 tömeg%) átfedést mutat. 

Az elem-mobilizációs és főelem összetétel adatok tükrében azt találtam, hogy az 

Al2O3 tartalomban gazdagodás következett be az átlagos harzburgit összetételhez képest. A 

protolit viszont egy Al-ban extrém kiürült ortopiroxén összetételű anyag. Al forrást csak a 

spinellekben, a krómitokban tudtam kimutatni, de ezek modális mennyisége valószínűleg nem 

nagyobb, mint egy átlagos peridotité. Következésképpen az Al többlet nem a magmás 

folyamat során alakult ki, hanem utólagosan, nagy valószínűséggel a szerpentinitesedés 

eredményeként. A jelen vizsgálatok kellő bizonyítékot nem szolgáltattak arra, hogy 

megállapítsam, vajon a relikt protolit alacsony Al-tartalma a köpeny olvadék sajátossága, 

vagy esetleg a protolitot ért későbbi átkristályosodás eredménye. 
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Spinellek 

A spinellek mind a szerpentinitben, mind az ultrabázitban mint opak szemcsék 

fordulnak elő. Az utóbbiban főként az ensztatitok környezetében jelennek meg. Helyenként 

vázkristály szerkezetű szemcséket alkotnak, és előfordulnak plasztikusan deformált szemcséi 

is az S0 foliációval párhuzamosan. A hidratáció hatására klorittá alakulnak, ami körbeveszi, 

szegélyezi őket. Hasonló átalakulást talált Nils (1968) és Li és mtársai (2004).  

A spinell ásványcsoport kémiai összetételét általánosan kifejezhetjük az AB2O4 

összegképlettel, ahol �A� a kétértékű kationt (R2+), �B� a háromértékű (R3+) kationt jelenti. 

Három csoportjukat különítjük el az (R3+) kation típusa alapján (Deer és mtársai, 1992): 

spinell (Al), magnetit (Fe3+) és krómit (Cr3+).  

A Gyódi Szerpentinit spinelljeinek az összetételére magas Fe(II)-, Cr-oxid arány 

jellemző, ami a Cr-spinellek ((Mg,Fe2+)(Cr,Al,Fe3+)O4) sajátsága. A legjelentősebb összetevő 

a FeO, mennyisége a legnagyobb (39,2-54,8 tömeg%), majd a Cr2O3 (30,5-44,5 tömeg%) 

következik. A MgO (2,3-3,9) és az Al2O3 (1,7-5,9) mennyisége alárendelt. Az Mg#�Cr# és a 

Mg#�Fe3+# diagramon (II. 24. Tábla 1., 2. ábra) a minták két csoportra különülnek, 

alacsonyabb Mg# értéket (15-19) mutatnak a kisméretű krómit szemcsék (B csoport), 

melyekben magasabb a Cr# és a Fe3+# érték. A nagyobb szemcsék (A csoport) (Mg#=24-26) 

magja és szegélye között is különbség figyelhető meg (25,3-26,6, 24,5-25,1 Mg#). Látható, 

hogy a kisméretű szemcsék Mg# értéke jelentősen kisebb, mint a nagyobb szemcsék hasonló 

értékei. 

A variációs diagramok adatai alapján látható, hogy a Mg és az Al tartalom 

csökkenésével a Fe3+ mennyisége jelentősen megnő. A krómit szemcse Cr, Al, Mg elemekben 

kiürül, miközben Fe3+-ban gazdagodik. Az �A� csoport tagjai kevésbé átalakultak, mint a �B� 

csoportba soroltak, azaz a nagyobb szemcsék közelebb állnak a kiindulási spinell (krómit , Cr-

spinell) összetételéhez (II. 24. Tábla 1., 2. ábra). Burkhard (1993) szerint a SiO2 megjelenése 

a spinell szerkezetben viszonylag jól tükrözi az átalakulás mértékét. A gyódi mintákban az 

SiO2 csak ott jelenik meg, ahol legnagyobb az átalakulás, azaz a kisméretű (átlagosan 50 µm) 

krómit szemcsékben (spl13_k, spl14_k minták, 5. sz. melléklet II. 4. táblázat). 

A Cr�Al�Fe3+ diagramon a vizsgált szemcsék döntően a ferritkrómit (II. 24. Tábla 3. 

ábra, Stevens, 1944) összetételnek megfelelő mezőbe esnek, de találunk Cr-magnetit és 

magnetit összetételt mutató szemcséket is. A krómitokhoz képest alacsonyabb az Al, Mg és 

sokkal magasabb az Fe tartalmuk. A Mg# (100*Mg/(Mg+Fe)) 15,3-26,6 között, viszonylag 

széles sávban mozog; a Cr# (100*Cr/(Cr+Al)) 83,4-94,0 között szintén tágabb tartományt fog 

át.
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3. ábra A spinellek nevezéktana háromszög diagram alapján 
(Stevens, 1944 után) (A) Cr-magnetit, (B) Al-magnetit, 
(C) Fe-spinell, (D) Cr-spinell, (E) Al-krómit, (F) Fe-krómit
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4. ábra A diagramon a krómitok átalakulása látható. 
A peridotitokra jellemző összetételű (Barnes & Roeder, 
2001 alapján) krómitok ferritkrómittá, majd Cr-magnetitté, 
magnetitté alakulnak retrográd metamorf folyamatok során.

2. ábra Mg# - Cr# diagramon elkülönülnek a nagyobb (A)
és kisméretű spinell (B) szemcsék. A spinellek átalakulási 
trendjét a nyíl mutatja Farahat (2005) alapján.
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A Cr-Al-Fe3+ háromszög diagramon a vizsgált spinellek projekciói jól tükrözik azt az 

átalakulási trendet (II. 24. Tábla 4. ábra), mely összhangban van Ulmer (1974), Abzalov 

(1998) és Farahat (2005) megfigyelésével, miszerint a krómit retrográd metamorf 

átalakulásával ferritkrómit→Cr-magnetit→magnetit alakul ki. Az irodalmi adatok alapján a 

magmás krómitok a diagram Cr-Al oldala mentén helyezkednek el (pl. Dick & Bullen, 1984, 

Barnes & Roeder, 2001.). Az átalakulás eredményeként a krómitokból a szegélyei mentén 

ferritkrómit alakul ki, majd magnetit (Ulmer (1974). Miközben a Mg# csökken, a Cr# és a 

Fe3+# növekszik, ami Mg-, Al-vesztéssel, valamint Fe3+-beépüléssel magyarázható. A 

vizsgált szemcsék magjában az eredeti Cr-spinellt már nem lehetett kimutatni, valószínűleg 

teljesen átalakult, viszont a BSE képeken jól látható a ferritkrómit körüli magnetit szegély.  

A vizsgált spinell szemcsék a Mg#�Cr# diagramon (II. 24. Tábla 5. ábra) (Stevens, 

1944, Evans & Frost, 1975) a metamorf spinellek mezejébe esnek. Figyelembe véve az 

átalakulásuk trendjét (II. 24. Tábla 2., 4. ábra) valószínűnek tartom, hogy az anyakőzetük 

harzburgitos összetételű lehetett, mely jó egyezést mutat a korábbi, protolitra vonatkozó 

következtetéseimmel, miszerint a protolit harzburgitos összetételű. A kimerült 

köpenyanyagnak gyakori alkotói a krómspinellek. A Gyódi Szerpentinitben az átalakulási 

folyamatok következtében az eredeti magmás spinellek nem őrződtek meg. Így nem található 

olyan egyensúlyi spinell-olivin pár, amely alapján a protolit oxidációs viszonyaira 

következtethettem volna. 

A Cr-spinellek fentiekben leírt átalakulása sok hasonlóságot mutat az Abzalov (1998) 

és Barnes (2000) által publikált, a spinellek szöveti és kémiai változásait bemutató 

eredményeivel. A Cr-spinellek átalakulását a különböző fokú metamorf folyamtokhoz kötik. 

A ferritkrómit létrejöttét amfibolit fáciesű, a magnetit kialakulását zöldpala fáciesű 

metamorfózissal magyarázzák. Az átalakulás metamorf fokának meghatározásához a Sack & 

Ghiorso (1991) által módosított Cr-Al-Fe3+ diagramot használtam, melyben a spinellek 

stabilitási tartományait különböző összetételű olivinekkel egyensúlyban lévő rendszerekre 

számolták ki. Egyensúlyban lévő Cr-spinell és olivin (Fo90) között a II 6. ábráján látható 

kémiai rendszert állították fel. Látható, hogy 600 °C�on szilárd oldatot (solid solution) alkot a 

krómit és a magnetit, alatta viszont szételegyedési hézag alakul ki. A spinell összetételek 

alapján a II. 24. Tábla 4. ábrán bemutatott átalakulási trend szerint a ferritkrómitok 550-600 

°C körül alakulnak ki, míg magnetitek 500°C alatti hőmérsékleten. A II 7. ábra szerint a 

ferritkrómitok közepes amfibolit fáciesű, a magnetitek zöldpala fáciesű metamorfózis során 

alakulnak ki (Evans & Frost, 1975, Frost, 1991, Mancini és mtársai, 1996), mely jó egyezést 

mutat az előző eredménnyel. 
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II. 7. ábra A spinellek összetétele a Cr-Fe -Al háromszög 
diagramon. A spinellek összetételét ábrázolják a számozott 
mezők eltérő metamorf fokú kőzetekben (Evans & Frost, 
1975, Frost, 1991, Mancini és mtársai, 1996 után). 
(1) zöldpala, (2) alsó amfibolit, (3) középső amfibolit, 
(4) felső amfibolit fácies.

3+II. 6. ábra A spinellek összetétele Sack & Ghiorso (1991) 
által számolt s Fo olivinnel 
egyensúlyban. A zöld mező az átalakulási trendet mutatja.
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II. 2. 1. 2. Másodlagos ásványok összetétele 

A Gyódi Szerpentinit másodlagos alkotói között legnagyobb tömegben a szerpentin 

ásványok jelennek meg, kisebb mennyiségben fordulnak elő a kloritok, a talk és a karbonátok. 

Az ásványkémiai vizsgálatok során mindegyikből készült elemzés, azonban részletesebb 

vizsgálatok csak a kloritokon történtek, mivel kémiai összetételük hasznos információt 

szolgáltathat kialakulásuk körülményeire. 

 

Kloritok 

A kloritok a szerpentinit általánosan előforduló alkotói; az olivin doménekben is 

megtalálhatók, de főként a piroxén-amfibol doménekben fordulnak elő. A szerpentinitben az 

S1-S2 foliáció mentén elkülönítettem klorit1 és klorit2 generációt, közöttük számottevő 

kémiai eltérést nem lehetett kimutatni. Mindkét generáció szemcséi esetében megfigyelhető, 

hogy a nagyobb MgO tartalomhoz nagyobb SiO2 és alacsonyabb Al2O3 tartozik (II 8. A, B 

ábra). A II 8. C ábrán látható, hogy a minták közt tendenciózus kapcsolat áll fenn a 

tetraéderes pozícióban lévő Al és Si tagok között, ami a Tschermak helyettesítés 

következtében alakul ki. Az elemhelyettesítéseket befolyásolja a hőmérséklet és a nyomás, 

ezért fontosak az ásvány kialakulási körülményeinek a megállapításában (lásd III. 3. fejezet). 
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II. 8. ábra A kloritok összetétele (A, B diagramon az értékek tömeg%-ban; C ásványformula, 
atomszám értékekben vannak megadva). A vonal meredeksége =1. 
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Az ásványtani vizsgálatokkal (XRD, Raman spektroszkópia) egyező eredményt adtak 

az ásványkémiai vizsgálatok, miszerint a kloritok Mg-klorit, klinoklór összetételűek (II 9. 

ábra). A spinellek tárgyalásánál is említettem, hogy az átalakuló krómit szemcséket klorit 

övezi. A krómit zárványos klorit szemcsék kémiai összetétele sajátos, bennük magasabb a Cr-

tartalom, mint a zárványmentes szemcsékben (Chl10_m, 5. sz. melléklet II. 5. táblázat). Ez 

igazolja, hogy a krómit átalakulása révén jöttek létre. A kloritok mag-szegély összetételében 

jelentős különbség nem figyelhető meg. A szerpentinitekben az Al tartalom a spinellek 

átalakulása következtében elsődlegesen a kloritokban összpontosul. 
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II. 9. ábra A kloritok összetétele (Dalla Torre és mtársai, 1996 alapján) 
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Szerpentin ásványok 

 Petrográfiailag két szerpentinit típust különítettem el. Az egyik a pszeudomorf szövetű 

szerpentinit, mely az ultrabázit hidratációjával alakult ki. Fő alkotói a szerpentin ásványok, 

melyek közül a lizardit a pszeudomorf szövet elsődleges alkotója. Ez helyenként krizotillal 

szoros összenövést is kialakíthat. Az olivin után hálós (mesh) szövet jön létre, a piroxének-

amfibolok után szintén lizarditból felépülő basztitok képződnek. A másik az előző típus 

progresszív átkristályosodása révén létrejött antigorit szerpentinit, melyben az antigorit 

szálak, tűk egymásba hatoló szövetet alkotnak az átkristályosodó basztitokban. A 

szinkinematikus szerpentin erek döntően szálas megjelenésű krizotilból épülnek fel.  

Kémiai összetételükre jellemző: 43,57�45,68 tömeg% SiO2, 36,39�41,30 tömeg% 

MgO, 0,01�2,07 tömeg% Al2O3, 2,18�3,81 tömeg% FeO, 0,01�0,11 tömeg% Cr2O3, 0,14�

0,41 tömeg% NiO tartalom. A SiO2�MgO diagramon (II 10 A ábra, Dungan, 1979 után) a 

minták megosztva, mindkét mezőben megtalálhatók. Így a minták kémiai összetétele alapján 

is igazolható, hogy a fenti két szövettípus ténylegesen létezik. A szerpentinit kialakulását 

tekintve a retrográd hidratáció során kialakult pszeudomorf szövetű szerpentinitet progresszív 

metamorfózis érte, melynek eredményeként fejlődött ki az antigorit tartalmú szerpentinit. Az 

Al2O3�Cr2O3 diagramon (II 10. B ábra, Dungan, 1979 után) a pszeudomorf szövetű 

szerpentin ásványok kémiai összetételéből következtethetünk a prekurzor ásványokra. A Cr 

főként a piroxének alkotója, így a basztitokban magasabb értéket mutat. A Ni ellenben az 

olivin átalakulása után a hálós szövetben marad, így annak magasabb lesz a NiO tartalma 

(Viti & Mellini, 1998). A olivin Fa komponense magnetitté oxidálódva, a hálós szövet 

részeként jelenik meg. Az ábra alapján a vizsgált minták a hálós szövetű (mesh) szerpentinit 

mezejébe esnek, azonban csak kevésben történt pontos Cr2O3 mérés. A szöveti vizsgálatok 

alapján elsődlegesen a basztitokban figyelhetők meg az antigorit tűk, a hálós szövetben a 



 106

deformációk okozta elváltozások mellett az ásványtani változások nem észlelhetők. A SiO2�

MgO diagramon (II 10. C ábra, Wick & Plant, 1979 után) látható, hogy a minták a 2 mezőbe 

esnek, azaz az egymásba hatoló szövetű antigorit mezejében helyezkednek el. Ez arra utal, 

hogy a progresszív esemény kémiai hatása, mely az antigoritot eredményezte, a különböző 

pszeudomorf szövetű szerpentiniteken is megfigyelhető. 

 
II. 10. ábra A Gyódi Szerpentinit típusai az alábbi diagramokon. A, SiO2�MgO diagram 
(Dungan, 1979 után); B, Al2O3�Cr2O3 diagram (Dungan, 1979 után); C, SiO2�MgO diagram 
(Wicks & Plant, 1979) 1. lizardit magmás olivin után, 2. egymásba hatoló szövetű antigorit, 3. 
homokóra szövetű antigorit, 4. lizardit metamorf olivin után (az értékek az x, y tengelyen 
tömeg%-ban vannak megadva) 
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Karbonátok, talk 

Néhány reprezentatív elektron-mikroszondás mérés készült a fenti ásványokról, 

melyek eredményét a 5. sz. melléklet II. 6. táblázat tartalmazza. A karbonátokat többféle 

módszerrel is vizsgáltuk, ezért viszonylag kevés mikroszondás felvétel készült róluk. 
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II. 2. 2. KŐZETKÉMIA 
A kőzetkémiai értékelés során vizsgáltam a Gyódi Szerpentinit fő- és nyomelem 

eloszlását. A felhasznált adatok közt szerepelnek egyrészt saját minták mérési adatai (7000 

mintaszámúak), másrészt korábbi, publikált és publikálatlan mérési adatok (400-zal kezdődők 

és 2000 mintaszámúak). A vizsgálatok során célom volt, hogy megállapítsam a szerpentinit 

kiindulási kőzettípusát, mivel teljesen üde protolitot nem találtam, ezért a petrográfiai 

vizsgálatokból levont következtetések megerősítésre szorultak. A petrográfiai vizsgálatokból 

kitűnik, hogy a minták különböző mértékben szerpentinitesedtek, ezért az egyes minták 

kémiai összetételének, valamint petrográfiai jellemzőinek összehasonlításán keresztül a 

köztük lévő átalakulási, fejlődési folyamatokat szeretném feltárni. Ebben fontos szerepet tölt 

be a hidratációs hatásra bekövetkezett elem-mobilizáció vizsgálata.  

 

II. 2. 2. 1. A szerpentinitek teljes kőzet főelem geokémiája 

 

Elem-mobilizáció vizsgálat 

A minták nagyfokú átalakultsága miatt vizsgálnunk kell az elem-mobilizáció 

lehetőségét és mértékét az adatok értékelhetősége céljából. A szerpentinitesedés alatti Si, Mg 

elem-mobilitást vizsgálhatjuk a SiO2/MgO aránnyal szemben ábrázolt LOI (loss on ignition = 

izzítási veszteség) diagramon (II. 11. A ábra), amely megmutatja az oxidok arányát a LOI 

függvényében, azaz azt, hogy mennyiben függ a víztartalomtól a két oxid mennyisége. 

(Milyen előjelű korreláció van a paraméterek között?) A SiO2/MgO értékek 0,95 � 1,86 között 

változnak (átlag 1,08). Kettő kivételével az összes minta közel egy egyenes mentén, kis 

területen helyezkedik el. A két minta (400389, ÁGK-2359) az átlagosnál kisebb LOI és 

nagyobb SiO2 tartalma miatt különül el a csoporttól, melyek SiO2/MgO értékükben nagyon 

hasonlóak. A diagram alapján kimutatható, hogy a SiO2 és a MgO változása független a LOI-

tól. Ez arra utal, hogy a két fő oxid komponens aránya nem változott a szerpentinitesedés 

során, a hidratáció izokémikus volt a vizsgált oxidokra nézve. A szerpentinit csoporttól 

elkülönülő minták ásványos összetételüket tekintve is nagyon eltérnek a szerpentinitektől 

(400389�antofillit pala, ÁGK-2359�ultrabázikus kumulátum). 

A CO2 � SiO2/MgO diagramon (II. 11. B ábra) a minták szintén az y tengellyel 

párhuzamos egyenes mentén helyezkednek el, ami arra utal, hogy a két oxid összetételére a 

CO2 tartalomnak nincs hatása. Az előző diagramon elkülönülő ÁGK-2359 számú minta 

mellett (a 400389 mintában nincs CO2 meghatározva, ezért itt nem szerepel) két másik minta 
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(ÁGK-2364, 400384) is elkülönül. A SiO2/MgO aránya ugyan megegyezik a többiével, de 

nagyobb a CO2 tartalmuk. Ez minden bizonnyal magasabb karbonát tartalmukkal van 

összefüggésben, bár a mintákból készült kisméretű csiszolatok alapján ez nem bizonyítható. 

A Ca mobilitását a MgO � MgO/CaO diagramon (II. 11. C ábra) vizsgáltam, mely 

megmutatja a Mg�Ca�oxid közötti korrelációt. A minták a diagram egy területén találhatók, 

ettől eltérést csak a már említett minták (ÁGK-2359, -2361, 400384, 400389) mutatnak. A 

diagramon sejthető egy differenciációs trend is (irányát a nyíl szemlélteti), mely a köpeny 

ultrabázitok általános kimerülésének a tendenciája, s ez a minták kiürült jellegét erősíti. 

Ebben a sorozatban a gyódi minták kimerült kőzettípusokkal mutatnak hasonlóságot. 

A protolit kémiai összetételének változását a továbbiakban a Gresens (1967) által 

kidolgozott elem-mobilizációs algoritmus Grant (1986) által grafikus formára adaptált 

módszerével vizsgáltam. A módszer elméleti része az alábbiak szerint alakul (Nédli, 2004 

alapján). 

 

II. 11. ábra Elem-mobilizációs diagramok (lásd részletesen a szövegben) 
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Grant Gresens alapegyenleteiből kiindulva egy átlátható grafikus megoldást javasol az egyenletekre: 
(1) fv(gB/gA)=MA/M°=(VA/V°)( δ A/ δ°) 
ahol M° = a kiindulási kőzet tömege 
MA = az átalakult kőzet tömege 
V = a kőzet térfogata 
δ = a kőzet sűrűsége 

Tetszőleges kiindulási kőzettömeget választva igaz, hogy egy adott elem tömege az átalakult kőzetben 
megegyezik az elem kiindulási kőzetben mért tömegének és az átalakulás során bekövetkező 
tömegváltozásának összegével: 

(2) MiA=Mi°+ ∆Mi 
ahol i jelenti az egy elemre vonatkozó adatokat. 

Ha a (2) egyenletet elosztjuk M° �val: 
(3) MiA /M° = Mi° /M° + ∆Mi/M° 

Ha ezt az egyenletet megszorozzuk M° /MA �val, a (4) egyenlethez jutunk: 
(4) MiA/MA=(M° /MA)(Mi

A/M°)=(M°/M)(Mi°/M°+ ∆Mi/M°) 
HHHKoncentrációkat alkalmazva ez a következőképp írható le: 

(5) Ci
A = M°/MA(Ci°+ ∆Ci) 

Az izokon módszer alkalmazásának a továbbiakban az (5) egyenlet az alapja. Ha az egyenletet egy 
kőzet minden elemére elvégezzük, M° /MA konstans lesz. 

(6) Ci
A = Ci°+ ∆Ci 

Ezt az egyenletet átrendezve megkapjuk Gresens egyenletének alternatíváját: 
(7) ∆Mi =[(MA/M°)Ci

A �Ci°]M° 
 
Ha meghatározzuk az átalakulás során immobilis elemeket (∆Ci=0), megkapjuk a M°/MA arányt, 
amelynek ismeretében az alapegyenlet grafikus megoldása egyszerű: egy kéttengelyű diagram x 
tengelyén feltüntetjük a kiindulási kőzetet alkotó elemek koncentrációit, az y tengelyen az átalakult 
kőzetéit. A M°/MA arány pedig kijelöli az izokon meredekségét. Az izokon az origóból induló egyenes 
lesz, amelynek minden pontján ∆Ci=0. Az izokon két területre osztja a diagramot. Az izokon feletti 
területen azon elemek pontjai helyezkednek el, amelyeknek a koncentrációja nőtt az átalakulás után, az 
izokon alatti területen pedig azokéi, amelyek távoztak a rendszerből.  
 
A Grant (1986) módszer alkalmazásához hiányzott az átalakulatlan eredeti kőzet kémiai 

összetételének ismerete, mivel közvetlenül nem lehetett meghatározni a gyódi minták 

részleges vagy teljes szerpentinitesedése miatt. A CIPW (CIPW = Cross Iddings Pirsson 

Washington normák, Cross és mtársai, 1902) normák kiszámítása, majd ábrázolása alapján 

(lásd alább), valamint a petrográfiai vizsgálatokat alapul véve harzburgitos összetételű protolit 

valószínűsíthető. Egy átlagos harzburgit összetételét (mely egy 26373 publikált analízisen 

alapuló adatbázisból származik (Cox és mtársai, 1979), valamint Coleman (1977) által 

összegyűjtött harzburgitok adatait is felhasználtam.) vettem fel az x tengelyre és a különböző 

összetételű, típusú szerpentiniteket az y tengelyre. Mivel a vizsgált minták között az eredeti 

protolit összetételét reprezentáló minta nem állt rendelkezésemre, ezért a minták közül 

kiválasztottam a legkevésbé átalakultat, s erre is elvégeztem a vizsgálatot. Mivel az oxidok 

koncentráció értékeiben nagyságrendi különbségek vannak, minden egyes oxidpárt (átlagos 

harzburgit � gyódi minta) úgy változtattam, hogy értékei a többi oxiddal egy nagyságrendbe 

kerüljenek (azaz a MgO/10, TiO2*10, így a diagramokon az értékek a 0�10 közötti 

tartományba esnek). 
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Minden mintára, melyből kémiai összetétel meghatározás készült, elvégeztem az 

elem�mobilitás vizsgálatokat a fő- és esetenként a nyomelemekre is. Ezekből csak az átlagos 

harzburgit és az ultrabázit tartalmú szerpentinit (7084 számú minta), valamint egy tökéletesen 

szerpentinitesedett (7013 számú) minta diagramját mutatom be (II. 12. A, B ábra). A 

különböző mértékben szerpentinitesedett minták között hasonlóság, hogy a FeO, MnO, CaO, 

Na2O mennyisége csökkent, míg az Al2O3-ban gazdagodott a rendszer. Látható, hogy a SiO2 

és a MgO mennyisége, amint azt a fentiekben is láttuk, nem változik. A vas-oxidok esetében a 

redukáltabb, azaz a FeO kiürült, míg a Fe2O3 dúsult. A szerpentinitesedés során az olivin 

hidratációja közben az Fe2+ oxidálódik Fe3+-t létrehozva, így az FeO csökken, miközben az 

Fe2O3 nő. A számított Fe2O3tot és FeOtot a rendszerben enyhe kimerülést mutat. Az alkáliák 

viselkedése kettős: a K2O mennyisége nem változik, míg a Na2O kiürült jellegű, azonban kis 

mennyiségük miatt a rendszer egészének jellemzése szempontjából nem játszanak fontos 

szerepet.  

 

II. 12. ábra A Gyódi Szerpentinit elem-mobilizációját szemléltető izokon diagramok (Grant, 
1986 módszere nyomán) (SiO2/10, MgO/10, Cr/100, MnO*10, TiO2*100, Na2O*10, K2O*10, FeOtot/2, 
Fe2O3tot/2) 
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A TiO2 eltérően viselkedik az átlagos harzburgittal szemben ábrázolt ultrabázit 

tartalmú szerpentinit és egy teljesen átalakult szerpentinit esetében. Az első esetben az izokon 

diagram 1 meredekségű vonalán jelentkezik a TiO2. Nem mutatható ki elem-mobilizáció, míg 

a telesen szerpentinitesedett mintában kimerülés figyelhető meg. A gyódi minták között is 

megfigyelhető, hogy az ultrabázit tartalmú mintához képest az intenzívebben 

szerpentinitesedett minta TiO2-ban kimerültebb karakterű. 

A gyódi minták egymáshoz viszonyított ábrázolásakor az x tengelyen a 7084 számú 

ultrabázit tartalmú szerpentinit mintát ábrázoltam, mivel ebben a mintában legkevesebb a 

LOI, így feltehetőleg a legkevésbé átalakult. Ezt támasztja alá petrográfiai jellege is, miszerint 

a minta részlegesen szerpentinitesedett ultrabázit tartalmú szerpentinit típusú kőzet. Így 

feltehetően a protolit összetételéhez áll közelebb. Az ábrán vele szemben egy teljesen 

szerpentinitesedett minta (7013) értékeit tüntettem fel. A diagramon a főelem oxidok izokon 

egyenesen vagy közvetlen közelében találhatók, s így izokémikus rendszert jelölnek. A 

nyomelemek (II. 12. C, D ábra) közül a Ti, Cu, Sr kiürülése figyelhető meg, míg Cr-ban 

gazdagodott a rendszer. A Nb, Zr, Y, V, Ni, Zn, Co az izokon egyenesen helyezkednek el, 

ezért az eltérő mértékben szerpentinitesedett minták közti frakcionáció, diszkrimináció 

vizsgálatára felhasználhatók. A ritkaföldfémek közül a Dy, La Nd az izokon egyenesen 

találhatók, bár a La az II. 12. C ábra diagramján dúsult. A Ce gazdagodott, míg a Th kimerült 

a két minta között/közül. Ugyanakkor a REE értékek a kimutatási határ közelében találhatók, 

ezért az értékek közti összehasonlítás nagyobb bizonytalanságot hordoz, így nem biztos, hogy 

valós eredményt ad. 

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a Fe-oxid, a TiO2 és az Al2O3 mennyiségében 

következett be jelentősebb változás a kiindulási anyag összetételéhez képest. A Fe-oxid 

mennyiségében és oxidációs állapotában jelentkező változás a szerpentinitesedés során 

lejátszódó hidratációhoz, oxidációhoz köthető. A TiO2 változása CO2 metaszomatózishoz 

kapcsolódhat. Hynes (1980) kimutatta, hogy az immobilisnak vélt nyomelemek (Ti, Y, Zr), 

amelyek a kőzetek osztályozásában fontos szerepet töltenek be, a karbonátosodási 

folyamatokban mobilissá válnak, ezért a kőzetosztályozási rendszerek, melyek ezen elemek 

inkompatibilis jellegét használták ki, csak nagy körültekintéssel alkalmazhatók. A CO2 

metaszomatózis létét igazolják a szerpentinitben posztkinematikusan kialakult karbonát 

szemcsék, aggregátumok és a helyenként hozzájuk kötődő talk szemcsék. 

Az izokon módszer segítségével megállapítottam, hogy a protolitot ért átalakulás 

nagyrészt izokémikus volt, mivel a kőzetek kémiai összetételének >80 tömeg%-át alkotó 
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SiO2, MgO mennyisége nem változott. Azonban nem hagyhatók figyelmen kívül az 

irodalomban fellelhető, a jelen vizsgálattal ellentétes eredmények sem, miszerint a 

szerpentinitesedés folyamán a főelemek mennyisége és aránya megváltozik. Kísérletek során 

meghatározták, hogy az óceáni peridotitok és a tengervíz érintkezése során mely elemek 

mobilizálódnak (Hajash & Archer, 1980; Seyfried & Dibble, 1980). A reakció alatt mérték a 

tengervíz összetételét és azt találták, hogy a Ca, Mg, SO4 tartalom csökkent, míg a H2S, Mn, 

továbbá a Fe, Zn, SiO2(aq)kezdetben nőtt, majd csökkent. A tengervíz és a bazalt reakciója 

közben nőtt a vízben a Fe, Mn, Ca, Si, H+, míg csökkent a Na és a Mg mennyisége. A Na2O 

és CaO, MnO kismértékű csökkenését ki tudtam mutatni, azonban a többi kation 

mennyiségében csökkenést nem találtam. 

 

Normatív összetétel 

A főelem kémiai adatok (6. sz. melléklet II. 7. táblázat) LOI értékét vizsgálva 

megállapítottam, hogy 6,34-14,98 (átlag 12,30 tömeg%) között változik, a CO2 mennyisége 

pedig 0,31 � 3,40 tömeg% (átlag 0,93 tömeg%) között. Ahol magas CaO és CO2 értékek 

szerepelnek együtt, ott valószínűleg a karbonátok jelentősebb mennyiségben fordulnak elő 

(pl. ÁGK-2364 minta) a többi mintához viszonyítva, amit a petrográfiai vizsgálatok 

alátámasztanak. Esetenként az átlagtól jelentős eltérések figyelhetők meg egyes oxidok 

maximum értékeiben. Ezeknél egyedi ásványos összetételekre számíthatunk, mint pl. az 

ÁGK-2359 mintánál, ahol a kiugró CaO/CO2 érték arra utal, hogy a Ca nem a karbonátokban 

fordul elő. A mikroszkópos vizsgálatok alapján egyértelmű, hogy a Ca a 

plagioklászföldpátokhoz kötődik. A magas Ca-tartalom ebben a mintában elsősorban a 

plagioklász földpátokhoz kötődik. A LOI mennyisége összefügg az átalakulás mértékével (II. 

13. ábra), mivel a nagyobb arányban átalakult vízmentes protolit több hidratált ásványt 

tartalmaz.  

A főelem oxid értékeket vízmentes formára számoltam át (6. sz. melléklet II. 7. 

táblázat). A normatív számításokat is vízmentes adatokon végeztem el. Legnagyobb arányban 

az olivin (60 tömeg%), majd a hipersztén (30 tömeg%) fordul elő, jóval kisebb mennyiségben 

jelenik meg anortit (4 tömeg%), magnetit (4-5 tömeg%), hematit (3 tömeg%) és korund (1 

tömeg%). Nyomokban (<1 tömeg%) albit, ortoklász és krómit is előfordul. A CIPW 

normaszámítások során a kőzet Al, Na, K, Ca tartalmából földpátot, a felesleges Al-ból 

korundot számol az algoritmus. Ezek az elemek a szerpentinit elsődleges köpeny ásványainak 

szilikátrácsában elem-helyettesítésekben, ritkábban pedig önálló ásványokban találhatók meg. 

Az Al főként a spinellek alkotója, melyek átalakulásakor a mobilizálódó Al a kloritokban 
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kötődik meg. Az elem-mobilizáció vizsgálatánál tapasztaltam, hogy Al2O3-ban gazdagodott a 

rendszer, ami korundként jelenhet meg a normák közt. 

 

II. 13. ábra A szerpentinitek LOI mennyisége (tömeg%) 
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A CIPW norma értékeket a Streckeisen-féle (1976) ultrabázitok osztályozási 

diagramján ábrázoltam (II. 14. ábra), Fe2O3/FeO=0,2 értéket feltételezve. A háromszög 

diagramon az olivin mellett a hipersztént ortopiroxénként, a diopszidot pedig 

klinopiroxénként ábrázoltam. A diagramban a minták nagy többsége az Ol-Opx oldal mentén, 

a harzburgitok mezejében található. Két minta azonban másutt jelenik meg: a 400389 számú 

az ortopiroxenitek mezejében található. A kőzet antofillitpala, a fúrás 105,0 m-ből származik. 

Ásványos és kémiai összetétele is eltér a többi mintáétól. SiO2 és Al2O3 tartalma jelentősen 

magasabb, MgO, LOI tartalma jelentősen alacsonyabb a szerpentinit mintákéhoz képest. A 

másik, az ÁGK-2359 számú minta olivinwebszterit összetételt mutat. Kémiai összetételében a 

szerpentinit mintákhoz képest eltérést jelent, hogy SiO2, Al2O3, CaO és FeO tartalma 

magasabb, MgO, LOI tartalma alacsonyabb. Petrográfiai vizsgálatok szerint erőteljesen 

átalakult. Főként plagioklászföldpát, kevés biotit és opak szemcse alkotja. A CIPW 

összetételében is jelentősen magasabb a plagioklászföldpát mennyisége (16,15%), itt azonban 

valós kőzetalkotóként meg is jelenik a kőzetben. 55,32% a piroxének és 10,72% az olivinek 

aránya, bár ez utóbbi két alkotót nem sikerült kimutatni a vékonycsiszolatból. Ennek az 

összetételnek a megfelelője a Pl�Px�Ol diagramon a mela-olivingabbrónórit. A korábbi 
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leírásokban aplitként azonosították ezt a mintát, viszont a kémiai összetétele (SiO2 <44 

tömeg%) nem lehet savanyú magmatit. 

 

II. 14. ábra Streckeisen-féle diagramban a minták CIPW-normái alapján osztályoztam a 
gyódi mintákat. 
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Főelemek 

A fentiekben bebizonyítottam, hogy a szerpentinitesedés többnyire izokémikus 

folyamatként játszódott le, ezért a vízmentes formára átszámolt főelem oxidok a kiindulási 

kőzet geokémiai összetételét, jellegét kellően reprezentálják. (A TiO2, CaO, MnO, Al2O3, 

Na2O, Fe-oxidok mennyisége az átlag harzburgithoz képest megváltozott, ezért ezeket csak a 

minták egymás közti összehasonlításában használhatjuk, tágabb rendszerben nem.) A 

Streckeisen-féle diagramon (II. 14. ábra) elkülönülő minták kémiailag is különbözőek, ezért a 

három különböző kőzettípust külön érdemes bemutatni. 

A szerpentinitekben legnagyobb mennyiségben a SiO2 (43,05�45,05 tömeg%) és MgO 

(43,98�45,37 tömeg%) fordul elő. A kettő aránya 0,95�1,02 között alakul. A TiO2 

mennyisége <0,13 tömeg%, a MnO <0,2 tömeg%, a CaO alacsony, <1 tömeg%. Az Fe2O3 

(5,65-8,91) mennyisége több mint háromszorosa az FeO-nak (0,45-2,42 tömeg%). Az Al2O3 

1,05-2,69 tömeg%. A szerpentinit minták Mg# értéke 90,1-92,7 között változik 

[Mg#=(MgO/MgOMW)/((FeO*/FeOMW)+ (MgO/MgOMW)), ahol mw=molekula tömege, FeO* 

= FeO + Fe2O3*0,89981]. Ez egy igen szűk tartományt jelent, és a kőzetek kimerült jellegét 

mutatja.  

Az antofillitpala (400389) és az ultrabázikus kumulátum (ÁGK-2359) kémiai 

összetétele jelentősen eltér a szerpentinitekétől, de egymáshoz képest is különbségek 
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figyelhetők meg. A SiO2 (55,67; 44,56 tömeg%) és MgO (30,56; 23,96 tömeg%) SiO2/MgO 

értéke (1,8) közel azonos. Az antofillitpala TiO2, MnO, CaO és alkália tartalma hasonló a 

szerpentinitekéihez, viszont az Al2O3(4,65 tömeg%) tartalma 2-3-szorosa. A kumulátum 

kémiai összetétele különbözik leginkább a szerpentinitekétől: TiO2 (0,14 tömeg%), Al2O3 

(5,65 tömeg%), CaO (7,75 tömeg%), FeO*tot (16,08 tömeg%) többszöröse a 

szerpentinitekéhez képest. A Mg# értékei alapján az antofillitpala (77,2) és a kumulátum 

(72,6) kevésbé differenciált kőzetek, szemben a szerpentinitekkel. 

A gyódi minták egymáshoz képest jelentkező differenciációját, frakcionációját 

Harker-diagramokon (II. 15. ábra) vizsgáltam. Első lépésben a minták kémiai elemzéseiből az 

MgO ellenében ábrázoltam a főelem oxidokat. A célom az volt, függetlenül a mobilizációs 

vizsgálatok során nyert eredményektől, hogy a minták kémiai összetételét egymással 

hasonlítsam össze, a köztük lévő tendenciózus összefüggéseket megismerjem. A diagramokon 

jól látható, hogy a szerpentinit minták általában egy csoportban helyezkednek el (SiO2, CaO, 

FeOtot), melytől csak pár minta különül el. (Ezek mintaszámát feltüntettem.) A fentiek alapján 

várható volt, hogy az ásványtanilag is eltérő kőzetek különböző kemizmussal rendelkeznek, 

így a telérkőzet (ÁGK-2359) és az antofillitpala (400389) szeparálódik a szerpentinitektől. A 

szerpentinit csoporton belül helyenként megfigyelhető az y tengellyel párhuzamos szóródás. 

Azonban ez többnyire a kis mennyiségben előforduló elemeknél látványos (Al2O3, Na2O, 

P2O5), és többnyire az eltérő mérésekből származó (2000, 7000 sorozatú) minták között 

jelentkezik különbség. Az elem-mobilizációs vizsgálatok során ez utóbbi főelem-oxidok 

esetében megfigyelhető volt dúsulás vagy kimerülés is, az átalakulás során változatlan főelem 

oxidok általában egy csoportot alkotnak. 

A második lépésben irodalmi adatok alapján ismert összetételű és típusú ultrabázitokat 

(abisszális ultrabázitok: Parkinson & Pearce, 1998, Pearce és mtársai, 2000; Alpi-típusú 

ultrabázitok: Melcher és mtársai 2002; ofiolit sorozat: Monnier és mtársai, 1999, Jaques & 

Chappell, 1980) ábrázoltam együtt a gyódi mintákkal. A Harker-diagramokon (II. 16. ábra) 

az ultrabázitok differenciációs, frakcionációs sorozata szépen kirajzolódik. (A szélsőséges 

összetételű gyódi mintákat, mint az ÁGK-2359, 400389, nem ábrázoltam.) 

A SiO2�MgO diagramon a gyódi minták a trend közepesen kimerült területére esnek. 

Ugyanez elmondható a CaO-ra is. A Fe2O3 értékek erősebben szórnak az irodalmi adatok 

esetében is. Ezekhez képest a gyódi minták kissé alacsonyabb értéket mutatnak, és szórtabb a 

mintázatuk is, mint az előbbieké. Az Al2O3 és a K2O esetében egyértelműen dúsulás 

figyelhető meg a trendhez képest.  
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II. 15. ábra Harker diagramokon a Gyódi Szerpentinit minták főelem összetételei (x, y 
tengely értékei tömeg%-ban) 
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A csoporton belül alacsonyabb értéket (0,05-0,07 tömeg%) az ultrabázit tartalmú 

szerpentinitek mutatnak, ami valószínűleg Al és K beépülését jelenti a protolit primer kémiai 

összetételéhez képest. Az elem-mobilizációs vizsgálatok során az Al dúsulást tudtam 

kimutatni, valamint a totál Fe-oxid mennyiségének csökkenését, ami az ábrán is jól 

megfigyelhető. Igaz, hogy a K2O mennyiségében a mobilizációs vizsgálatok nem mutattak 

változást, de dúsulásuk megfigyelhető. 

 

II. 16. ábra A Gyódi Szerpentinit és az ultrabázikus kőzetek differenciációs trendjének 
összehasonlítása MgO�főelem oxid Harker diagramokon (tömeg%). Az árnyékolt trend a 
peridotitok összetételét jelzi Takazawa és mtársai után (2000) 
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Az II. 17. ábrán a lherzolitos összetételű köpenyanyag, illetve a kimerültebb karakterű 

harzburgit és dunit is jól elkülönül, csakúgy, mint az (orto)piroxenitek. A diagramokon nem 

csak a jól megkutatott területek kőzeteinek a frakcionációs-differenciációs tendenciáival 

tudtam összehasonlítani a mintáimat, hanem az átalakulatlan köpenyanyag típusaival is. A 

Gyódi Szerpentinit a harzburgitokkal egyező területen található a MgO-SiO2 és CaO 

diagramokon (II. 17. ábra A, B). A MgO-Al2O3 diagramon jól látható, hogy a Gyódi 

Szerpentinitek Al-ban gazdagabbak a harzburgitokhoz képest. Ez azonban nem jelent akkora 

módosulást, hogy ne lehetne a változás mértékének függvényében megtalálni a rokonságot. 

Ezért alkalmasnak tartom a főelem diagramokat genetikai következetések levonására. 

 

II. 17. ábra A Gyódi Szerpentinit és publikált köpeny ultrabázitok összehasonlítása Harker 
diagramokon (Az értékek tömeg%-ban értendők)  
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A Grant-féle elem-mobilizáció vizsgálatakor is Al2O3 dúsulást lehetett kimutatni, amit most 

(II. 17. C ábra) megerősíthetünk.  

Az antofillitpalát a differenciációs trend alpi-típusú ortopiroxenit csoportja közelében 

találjuk meg (II. 17. A, B ábra). Az MgO-Al2O3 diagramon viszont megmarad az ultrabázitok 
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trendvonala közelében (II. 17. C ábra), melytől a feltüntetett alpi-típusú piroxenitek távol 

jelennek meg. 

A gyódi minták értelmezéséhez további adatot szolgáltatnak a főelem oxidok 

háromszög diagramjai (II. 18. ábra). A FeOtot�Al2O3�MgO diagramon a kontinentális 

xenolitoktól az óceáni kimerült peridotitok irányában húzódó kimerült kőzetek végénél 

jelennek meg a gyódi minták (1 minta kivételével). Az AFM diagramon a minták nagy része a 

metamorf peridotitok mezejébe és egy minta az ultrabázisos kumulált ofiolitok mezejébe esik.  

 
II. 18. ábra A, FeOtot�Al2O3�MgO diagramon a gyódi minták az átlagos és a kiürült óceáni 
ultrabázitok mezejében jelennek meg. A nyíl a kimerülés irányát jelzi. Az adatok Bonatti & 
Michaeltől (1989) származnak. B, AFM diagramon a minták a metamorf peridotitok 
mezejében jelennek meg. 
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Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a Gyódi Szerpentinit protolitja kimerült 

köpeny eredetű harzburgit volt, melyet a CIPW normák alapján ortopiroxenit és 

olivinwebszterit összetételű kőzetek harántoltak. Az ortopiroxenit minta, mint antofillitpala 

azonosítható, a kumulátum (olivinwebszterit?) pedig egy erősen átalakult, a szerpentinitektől 

primer alkotóiban, szövetében és átalakulásában is különböző kőzet. A kiindulási kőzet 

szerpentinitesedése izokémikus folyamatként a főelem oxidok arányait nem változtatta meg, 

de egyes elemek dúsulása (Cr, Al2O3), mások kimosódása (TiO2, FeO, Sr) kimutatható volt. 

Az Al2O3-ban való dúsulás valószínűleg a szerpentinitesedés eredménye, mivel minden 

mintán egyértelműen kimutatható, és nem a köpeny protolit sajátos bélyege. (Az Al 

származhat az egykori fedő kőzetekből, ahonnan a fluidummal jutott az ultrabázitba.) 

Az alkotók sűrűségében is csökkenés figyelhető meg, mely a szerpentinitesedés 

hatására bekövetkező, jól ismert folyamat, s egyben igazolja is a Grant-féle módszer 

használhatóságát.  
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II. 2. 2. 2. A szerpentinitek nyomelem geokémiája 

 A szerpentinitből készült nyomelem vizsgálatok adatainak feldolgozása során 

figyelmet fordítottam a mérési módszerekre, mivel a mérési eredmények erősen függnek a 

kimutatási metódus típusától (XRF, ICP-AES, lásd módszertan). A nyomelemeknek fontos 

szerepe van a magmás kőzetek frakcionációs, differenciációs folyamatainak megismerésében, 

a kőzetek petrotektonikai értelmezésében. Így a Gyódi Szerpentinit vizsgálatában is 

hasznosak lehetnek, mivel kimutattam(kimutatható) a szerpentinit felső köpeny kőzetekkel 

való rokonságuk(at). E célra legalkalmasabbak az immobilis nyomelemek, mint a Ti, Zr, Y, 

REE. Az izokon diagramokon azonban azt láttuk, hogy a protolit átalakulásakor egyes, 

immobilisnak vélt alkotók aránya megváltozott, mely arra int, hogy használatuk során 

különös óvatossággal járjunk el.  

A nyomelemeket általában az ionpotenciáljuk, azaz az ionsugár és az ion töltésének 

aránya alapján csoportosítják. A továbbiakban ezen az alapon tárgyalom a Gyódi Szerpentinit 

nyomelem összetételét. 

 

Nagy térerejű elemek (HFSE: High Field Strength Element) 

 Ebbe a csoportba tartozik a Zr, Hf, Ta, Nb, melyek jellemzője, hogy kis méretűek és 

nagy töltésűek. Előfordul, hogy a Th-t és az U-t is közéjük sorolják nagy töltésük miatt, bár az 

ionsugaruk nagyobb, mint a csoport tagjainak. Az Y-t is gyakran ezzel a csoporttal együtt 

tárgyalják. A méretük ugyan alkalmassá teszik őket az elemhelyettesítésre a kristályrácsban, 

azonban nagy töltésük következtében több helyettesítést is igényelnek a töltés 

kompenzálására, ami energetikailag hátrányos a rács szempontjából (White, 2005). Így a Zr, 

Hf közepesen, a Nb, Ta nagyon inkompatibilis elemek. Mivel az oldékonyságuk nagyon kicsi, 

ezért immobilisak a metamorf és átalakulási folyamatok során, így a kiindulási kőzet 

összetételére következtethetünk belőlük, illetve felhasználhatjuk őket számos petrológiai 

számításhoz. 

A Gyódi Szerpentinitben 4 mintában határoztuk meg a HFSE koncentrációt. 

Mindegyikre jellemző az alacsony koncentráció és a minták közti kis szórás (6. sz. melléklet 

II. 8. táblázat): a Zr 17-19 ppm, a Nb 10-11 ppm, az Y 7-10 ppm, a Th 5-8 ppm, az U 0,2 

ppm. Az értékek jó egyezést mutatnak az alpi peridotitok (Melcher és mtársai, 2002) 

adataival. Az abisszális harzburgitok (Ocean Drilling Program jelentései � http://www-

odp.tamu.edu) Zr (1-5 ppm) és Y (0-2 ppm) tartalmához képest a gyódi minták értékei 

magasabbak. A Harker diagramokon a nyomelemek között korrelációt nem tudtam kimutatni, 

közel egy területre esnek a minták. Az átalakulás, szerpentinitesedés mértéke és a nyomelem 
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tartalom között sem találtam szoros összefüggést. (Megfigyelhető, hogy a mérési módszerek 

típusa szerint elkülönültek az adatok, ami módszertani eredetű, és nem genetikai jellegű.)  

 

Kis térerejű nyomelemek (LFS Low Field Strength vagy LILE: Large-Ion Lithophile 

Element) 

A kis ionpotenciálú elemek közé a nagyméretű és kis töltésű nyomelemek sorolhatók, 

úgy mint a Rb, Ba, Sr, K (White, 2005). Jellemző rájuk, hogy a nagy méret miatt nehezen 

épülnek be a kristályrácsba, viszont az alacsony ionpotenciál miatt igen jól oldódnak, ezáltal 

erősen inkompatibilisak és mobilisak.  

A szerpentinitekben és az ultrabázit tartalmú szerpentinitekben az LFS elemek 

mennyiségében eltérés jelentkezik (6. sz. melléklet II. 8. táblázat). A Ba (0,15-0,65 ppm; 1,1-

1,65 ppm); kivétel a 7015 számú szerpentinit minta, melynek kétszeres a Ba tartalma a 

többihez képest). K (8,7-29,9 ppm; 55,5-63,9 ppm), Sr (1,7-7,9 ppm; 6,9-13,1 ppm (A 7015 

számú minta Sr tartalma kétszerese a többinek). A Rb mennyisége nagyon alacsony (0-2 

ppm).  

Kis koncentrációjukat magyarázza, hogy a kiürült köpenyanyagban alárendeltek, 

önálló ásványt nem alkotnak. A magas hőmérsékletű ásványegyüttesben, mint az cpx-opx-

olivin paragenezisben az ilyen nagyméretű ionok nem tudnak kellően alacsony energiaszintet 

biztosítani a kristályrácsnak. A szerpentinit mintákban a hidratáció mértéke, azaz a LOI 

nagysága és a LFS elemek közt fordított arányosság áll fenn: ahogy nő a LOI, úgy csökken a 

Ba, Sr, K mennyisége (II. 19. ábra). Az ultrabázit tartalmú szerpentinit minták LFS értékei 

magasabbak, ugyanakkor LOI értékei alacsonyabbak, mint a szerpentinitesedett mintákéi. 

Következésképpen megállapíthatjuk, hogy a szerpentinitesedés hatására a LFS elemek 

kimosódnak, kiürülnek a kőzetből. 

 

II. 19. ábra A LOI �LFS elemek (tömeg%) A, B, C diagramján jól elkülönülnek az ultrabázit 
tartalmú szerpentinitek és a teljesen szerpentinitesedett minták.  
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A kondritra normált (Taylor & McLennan, 1985 adatai) LFS elemek minta 

típusonként elérő anomáliát mutatnak, tendenciáikban eltérés figyelhető meg. A II. 20. ábra 

(spider) A, B diagramján az <1 elemek kimerültek, az >1-ak gazdagodtak. A �B� diagramon a 

7083B számú minta a legkimerültebb Ba, Sr elemekben. A többi minta is kimerült Sr-ra 

nézve, ellenben a Ba-ban már dúsult jelleget mutat. Az ultrabázit tartalmú minták kiürült 

karakterűek Ba-ra, Sr-re nézve, míg a szerpentinitek pozitív anomáliát vagy kevésbé kiürült 

jelleget mutatnak az XRF adatok alapján (II. 20. B ábra). A két diagram közti különbség az 

eltérő módszerrel készült elemzésekre vezethető vissza. (A módszertani hiba miatt eltekintek 

a további elemzésektől.) 

 

Átmeneti fémek első csoportja (FTS: First Series Transition Element) 

A következő elemek sorolhatók ebbe a csoportba: Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu és  

Zn. Az FTS elemek vegyérték és geokémiai viselkedés alapján változatosak. Kémiájuk több 

okból is jóval bonyolultabb a korábban tárgyalt elemekénél: egyrészt a csoport legtöbb tagja 

többféle vegyértékkel is rendelkezhet; másrészt az alkáli fémeknél és az alkáli földfémeknél 

nagyobb elektronegativitásuk révén a kovalens kötés nagyobb szerepet játszik 

viselkedésükben (White, 2005). Az oxidokban és szilikátokban főként ionos kötést, viszont 

egyéb nem fémes elemekkel, mint pl. a S-nel erősen kovalens kötést létesítenek. 

Kompatibilitásuk foka eltérő; a Cr, Ni és Co a csoport jellegzetesen kompatibilis tagjai. 

Mobilitásuk is igen változó, alapvetően függ iontöltésüktől és azon anionok elérhetőségétől, 

amelyekkel képesek kapcsolatot létesíteni. Mivel a csoport elsősorban mafikus ásványokban 

dúsuló elemeket tartalmaz, főleg a bazaltos kőzetek petrológiai vizsgálatára alkalmazzák őket 

széles körben: a Ni és Cr koncentrációk anomális viselkedése általában az olivin szerepét jelzi 

a magmás folyamatokban. A Sc gyakran dúsul klinopiroxénekben, a Cr spinellek, gránátok, 

klinopiroxének jelenlétére utal, a Ni és Cu pedig szulfid olvadékok indikátora lehet.  

Az FTS elemek magas koncentrációban fordulnak elő a szerpentinitben (6. sz. 

melléklet II. 8. táblázat). A Cr mennyisége 1500-2030 ppm közötti (1800-3500 ppm 

Szederkényi (1970)). Az abisszális harzburgitokban 1900-4800 ppm között változik a 

mennyiségük (Ocean Drilling Program jelentése i� http://www-odp.tamu.edu). Az 

ásványkémiai vizsgálatok szerint a Cr a krómitban és átalakulási termékeiben (ferritkrómit, 

Cr-magnetit, klorit) fordul elő.  

A Ni tartalom a mérési módszertől függően 1881-2586 ppm, 1200-1700 ppm illetve 

1200-1850 (Szederkényi, 1970) között változik. Az abisszális harzburgitokban a Ni tartalom 

2400-3000 ppm közötti (Ocean Drilling Program). A Ni alapvetően az olivinben (lásd 
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ásványkémia), valamint a Ni-szulfidokban található meg, átalakulása után a szerpentin 

ásványokba öröklődik át. A V 23-36 ppm, a Co 89-107 ppm, a Cu 21-46 ppm között alakul. 

A Gyódi Szerpentinitek FTS nyomelem koncentrációi és arányai (II. 3. táblázat) jó 

egyezést mutatnak a köpeny eredetű kőzetekkel. A magas értékek viszonylag primitív 

olvadékra utalnak.  

 

II. 3. táblázat A Gyódi Szerpentinit átlag FTS nyomelem arányának összehasonlító táblázata 
(McDonough, 1991)  

Gyód átlag Primitív 
köpeny Komatiit Bazalt

MgO/Ni 180 197 196 ± 17 191 ± 33 199 ± 44 210 350
Ni/Ir * 1E3  - 570 515 ± 120 600 ± 140 630 ± 290 1000 1500
Fe/Mn 86 61 62 ± 7 60 ± 10 63 ± 11 56 55
Fe/Cr 44 25 25 ± 7 26 ± 9 29 ± 9 32 145
Fe/Co 551 620 570 ± 50 580 ± 66 510 ± 99 830 1300
Fe/Ni 27 35 31 ± 4 31 ± 8 26 ± 9 75 230
Ni/Co 20 18 19 ± 1,3 20 ± 4 21 ± 4 12 6
Ni/Cr 1,62 0,72 0,82 ± 0,35 0,86 ± 0,31 1,08 ± 0,62 0,5 0,6

Gránát 
Peridotit

Peridotit 
masszívum

Spinell 
Peridotit

 

A kondritra normált HFS elemek közül a V, Ni, Cr, Cu enyhe negatív anomáliát 

mutatnak. A Ti erős negatív anomáliaként jelentkezik mindkét görbén. A Zn gazdagodott 

jelleget mutat (II. 20. ábra). 

 

Nemesfémek 

A platina csoport elemei (Rh, Ru, Pd, Os, Ir, Pt) és az Au tartozik ide, melyeket 

további két [az Ir (Ir, Ru, Os) és a Pd (Pd, Rh, Pt)] csoportba sorolnak. Ritka, kis 

mennyiségben előforduló elemek, és fémes formában nagyon ellenállók. Főként kalkofil 

karakterűek, azaz a szulfid olvadékban fordulnak elő a szilikát olvadékkal szemben. Kémiai 

affinitásuk, jellegük változó: a Pt a legerősebben, az Au a legkevésbé kalkofil. Ultrabázikus 

kőzetekben gyakran kapcsolódnak a króm spinell elegykristályhoz vagy szulfidcseppekhez.  
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II. 20. ábra A Gyódi Szerpentinit kondritra normált nyomelem görbéi. A, ICP-AES adatok; 
B, XRF adatok. 
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A dolgozat keretein belül nem készültek elemzések a csoport elemeire, azonban az 

Országos Ritkafém-kutatási Program keretében 1967-1970 között vizsgálták a Dél-Dunántúl 

ultrabázitjainak Os, Ir, Pt összetételét. Az elemzéseket röntgenemissziós módszerrel végezték 

(Debrecen, ATOMKI), melynek során a vizsgált 5 mintából csak kettőben, többek között a 

gyódiban tudtak <2,5 ppm mennyiséget kimutatni (Szederkényi, 1976). 

 

Egyéb elemek 

A fenti csoportokba nem sorolható elemek tartoznak ide, melyeknek kiemelt szerepük 

van az izotóp geokémiában. Ide tartozik pl. a B, P, Mo, Pb, Sn, Sb, W, Re, Os, Ga, Ge, U, Th. 

A B (10B, 11B izotópja) a magmás folyamtokban gyengén inkompatibilis elem, a 

szubdukciós lemezből és az üledékekből könnyen távozik, és a szubdukcióhoz kötődő 

magmákban dúsul. A Gyódi Szerpentinit B tartalma 15,9-46,0 ppm (átlag 31,8 ppm), a P 

tartalom 51,1-81,6 ppm (63,0 ppm), a Pb 0,72-5 ppm (átlag 3,1 ppm). Az U, Th kémiai 

karaktere hasonló a ritkaföldfémekéhez, ezért a következőkben tárgyalom őket. 

 

Ritkaföldfémek (REE: Rare Earth Elements) 

 A periódusos rendszerben a lantanida és aktinida ritkaföldeket különítjük el. A 

geokémiában azonban a ritkaföldfémek alatt a lantanida csoportot értjük, La-tól a Lu-ig 

(White, 2005). Az aktinidáktól a Th-t és az U-t említik a ritkaföldekkel együtt, valamint az Y-t. A 

ritkaföldfémekre jellemző az inkompatibilitás, bár ennek mértéke a sorozaton belül változó. A 

leginkompatibilisebbek az U-on és a Th-on kívül a könnyű ritkaföldfémek (LREE) (La-Sm), a 

középső (MREE) (Sm-Tb) ritkaföldfémeken keresztül a nehezek (HREE) (Yb-Lu) felé 
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haladva az ionméret csökkenésével összhangban csökken a köpeny ásványegyütteshez 

viszonyított inkompatibilitása (White, 2005). Alapvetően inkompatibilis jellegük, de a 

sorozaton belüli kissé eltérő kompatibilitásuk révén is elsőrendű indikátorai a forráskőzetnek, 

frakcionált kristályosodási folyamatoknak. Immobilitásuk ugyanakkor biztosítja nagyfokú 

megbízhatóságukat, így alkalmazhatóságuk kiterjedhet az átalakult kőzetekre is.  

A ritkaföldek értékelésének egyik típusa a grafikus ábrázolás, melyhez a Masuda-

Corryel (Henderson, 1984) diagramot használtam. Ezen a ritkaföldek kondritra normált 

koncentrációit jelenítettem meg. Az irodalomban többféle adat is rendelkezésre áll a 

kondritok összetételére, a NewPet programban a Taylor & McLennan- (1985), a REE arányok 

számításához az Anders & Grevesse-féle (1989) adatokat használtam. 

A kondritra normált koncentráció értékek alapvetően háromtípusú görbét adhatnak, a 

sima � egyenes, a konvex és az U alakú görbét. A sima görbét jellemzi a LaN/YbN, LaN/SmN, 

GdN/YbN ~1; a konvex görbére jellemző a LaN/YbN<1, LaN/SmN<1, GdN/YbN≤1; az U alakú 

görbére pedig a LaN/SmN>1, GdN/YbN<1.  

A Gyódi Szerpentinit ritkaföldfém adataiból (6. sz. melléklet II. 9. táblázat) 

mintánként kiszámoltam a fenti arányokat, melyek közelítő adatok, mivel a mintákban olyan 

alacsony a ritkaföldfém koncentráció, hogy sok esetben a műszer kimutatási határa alatti 

értékeket kaptam. Ezeket az értékeket nem vettem figyelembe. A számítások elvégzése után 

megállapítottam, hogy LaN/YbN<1, LaN/SmN~1,2 GdN/YbN<1, ami alapján a görbék 

aszimmetrikus, enyhén konvex mintázatúak (II. 21. ábra). A LREE (Light REE = könnyű 

ritkaföldfémek) kiürültek, a HREE (Heavy REE = nehéz ritkaföldfémek) 1 közeli értékeket 

mutatnak. Hasonló, de a valósághoz közelibb eredményeket kapok, ha ezeket a számításokat 

csak a konkrét koncentráció értékeken végzem el. Ebben az esetben csak kevesebb REE 

értéket fogok kapni. Az eredményeket a II. 22. ábra tartalmazza. A LaN/NdN és a NdN/YbN 

arányok 1-hez közeli értékeket adnak, ami igazolja a becsléssel nyert eredményeket. Az ábrán 

feltüntettem egyedi köpeny összetételeket is, úgymint a kimerült és a primitív köpenyt, illetve 

az N-MORB összetételt is. A gyódi minták három mezőben helyezkednek el, így egyik 

típussal sem mutatnak kizárólagos hasonlóságot. A kiürült MORB köpeny közelébe egyik 

minta sem esett. 

A nagyon kis koncentráció értékekre a kőzetalkotó ásványok megoszlási együttható 

értékeiben kereshetjük a magyarázatot. Az olivin ugyan a leggyakoribb ásvány a köpenyben, 

mégis csak kismértékben fogja befolyásolni az inkompatibilis elemek frakcionációját, mivel 

megoszlási együtthatója nagyon alacsony (White, 2005). 
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II. 21. ábra A Gyódi Szerpentinit kondritra (Taylor & McLennan, 1985 kondrit adatai 
alapján) normált ritkaföldfém eloszlásai. 
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II. 22. ábra A gyódi minták REE mintázatának típusa (DMM � kiürült MORB köpeny 
(Salters & Stracke (2004); PM � primitív köpeny (McDonough & Sun (1995); MORB 
(Hofmann, (1988)) 
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A spinellek alacsony modális arányuk miatt szintén kismértékben fogják befolyásolni 

az inkompatibilis elemek frakcionációját. Általában a klinopiroxének, a gránátok, a földpátok 

és az amfibolok határozzák meg az inkompatibilis elemek mintázatát, és mivel a petrográfiai 

fejezetben tárgyaltak alapján ismerjük a Gyódi Szerpentinitben megőrződött ultrabázit 

ásványos összetételét � amit a vizsgált minták kémiai összetételének hasonlósága alapján 

kiterjeszthetünk a kőzettestre �, nem meglepő, hogy a ritkaföldfémek koncentrációja 

alacsony, és mintázatuk jelentősen nem tér el sem a köpeny, sem a kondrit referenciákéitól. 

Az elem-mobilizációs vizsgálatok során változást nem mutató nyomelemekre is 

elkészítettem a Harker diagramokat (II. 23. ábra). A MgO�V diagramon a két komponens 
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között negatív korreláció mutatható ki. A gyódi minták a köpenykőzetek magmás sorozatának 

kiürült végén helyezkednek el, a harzburgitokkal jó átfedésben. A MgO�NiO diagramon a 

gyódi minták a trend kiürült végéhez közel találhatók meg, de helyenként az értékek jobban 

szórnak, a magmás trendtől távolabb esik pár szerpentinit minta. A MgO�Cr diagram, ahogy a 

NiO is, szintén pozitív korrelációt mutat (bár a Cr esetében jobban szóródnak az adatok) a 

MgO-hoz.  

A MgO�Yb negatív korrelációt mutat. A trend kiürült végénél találhatók a szerpentinit 

minták. 

 

II. 23. ábra A szerpentinitek MgO � nyomelemek Harker diagramjai. A köpenyanyagok 
frakcionációs, differenciációs trendjét Takazawa és mtársainak (2000) adatai alapján, a 
primitív köpeny helyét McDonough & Sun (1995) adataiból rajzoltam meg. 
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II. 3. A GYÓDI SZERPENTINIT KŐZETFIZIKAI VIZSGÁLATAI 
 A kőzetfizikai vizsgálatokhoz 6 szerpentinit fúrómagot választottam ki. Célom az volt, 

hogy a petrográfiai vizsgálatok során elkülönített kőzettípusokból külön-külön készüljenek 

mérések és így a palás, a basztitos és az ultrabázit tartalmú szerpentinitek kőzetfizikai 

jellemzőit is megismerhessem. A minták kiválasztásánál figyelembe vettem a kőzetoszlopban 

elfoglalt arányukat, illetve a magok összetételi és szerkezeti jellegzetességeit. Az alábbi 

táblázatban foglaltam össze röviden a vizsgált fúrómagok főbb kőzettani tulajdonságait.  

 

II. 4. táblázat A vizsgált szerpentinit minták makroszkópos tulajdonságai. 

mintaszám mélység típus makroszkópos leírás 
ÁGK-7083B 75,5-78,8 m Ultrabázit 

tartalmú 
szerpentinit 

Szürkészöld szerpentinit relikt ultrabázit zárványok-
kal, melyek világos, fehéresszürke színű lencsékben 
jelennek meg. S1 foliáció 50 fok körüli. Ér nem 
látható. 

ÁGK-7013 91-94 m Palás 
szerpentinit 

Sötétszürke színű, sűrűn foliált, palás szerpentinit 
típus. A V2 erek a foliációval párhuzamosan futnak.  
A foliációs síkokban mm-es basztitok és tömeges 
filloszilikát látható. 

ÁGK-7018 100-103 m Palás 
szerpentinit 

Sötétszürke, foliált szerpentinit, mely a foliációra 
merőleges törési felületen homogén. Törése 
szilánkos. A foliációs síkban léces-oszlopos, 
helyenként fészkes basztitok, illetve filloszilikátok 
találhatók. V2 erek az S1 foliációban. 

ÁGK-7036 119-122 m Basztitos 
szerpentinit 

Sötétszürke, basztitos szerpentinit, 2-4 cm hosszú 
szerpentin pszeudomorfózákkal. A kőzet 70-80° -os 
enyhe foliációt mutat. 

ÁGK-7086 119-122 m Palás 
szerpentinit 

Sötétszürke, palás szerpentinit típus. Szövetileg az 
ÁGK-7013 sz. mintához hasonló, de a foliációja 
ritkább. 

ÁGK-7037 122-126 m Basztitos 
szerpentinit 

Basztitos szerpentinit, 7-10 cm hosszú, irányítatlan 
szerpentin pszeudomorfózákkal. Foliáció nem 
látható. A magot a V2 erek függőlegesen tagolják. 
Repedések is függőlegesek.  

 

 Ideális esetben a fúrás lemélyítése közben, rövid idővel a fúrómagok felszínre 

kerülését követően célszerű elvégezni a kőzetfizikai vizsgálatokat, mivel a felszínre került 

kőzet az addigitól elérő nyomás� és hőmérséklet�viszonyok közé kerül. Az eredmények 

értékelésénél mindenképp figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a fúrómagok több évig 

fedetlen helyen voltak, kitéve az időjárás viszontagságainak, ráadásul a mozgatás során 

mechanikai hatások is érték. (Amennyiben újabb fúrás harántolná a gyódi szerpentinitet, 

akkor ezeket a méréseket feltétlenül meg kellene ismételni.) 
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A kőzetfizikai vizsgálatokat három lépcsőben tárgyalom. Az első szakaszban a tipizált 

szerpentinitek szerkezete és mechanikai tulajdonságai közti viszonyt vizsgálom, mely alapján 

a minták gyengeségi zónáinak kijelölését tűztem ki célul. Várhatóan ezek a legkönnyebben 

felújuló szerkezetek, melyek mentén fluidum áramlás történhet. 

A második szakaszban a feltöltéses CT vizsgálatok kiértékelésével meghatároztuk a 

fluidum mozgási pályákat. A CT vizsgálatok egy részét már a kőzetek deformációjának 

tárgyalásakor bemutatom. Ott fontos szerepet kap a kőzetek belső szerkezetének 

roncsolásmentes módszerrel történő feltárásában, amit a feltöltéses vizsgálatok bázisául 

használtunk. A szerkezetek 3D-s megjelenítésével ugyanis meghatároztuk az S1, S2 

szerkezetek térbeli pozícióját, amely mentén, illetve amihez viszonyítva vizsgáltuk a telítődés 

értékeit. 

A harmadik szakaszban az osztályozott minták mért és számított kőzetfizikai 

paramétereinek a kőzetvázra kiterjesztett sajátosságait vizsgáltuk.  

 

II. 3. 1. EGYIRÁNYÚ NYOMÓSZILÁRDSÁG VIZSGÁLATOK 
A I. 3 fejezetben (Alkalmazott módszerek) leírtak szerint egyirányú nyomószilárdság 

vizsgálatok készültek a tipizált szerpentinit mintákon. Az egyirányú nyomószilárdság 

minősítő határértéke a kőzet nyomószilárdsága (Egerer & Kertész 1993). A vizsgált 6 minta 

törőerő és nyomószilárdság értékei között jelentős eltérés tapasztalható (7. sz. melléklet II. 10. 

táblázat), 280-775 kN között változnak. Legnagyobb erő a legnagyobb sűrűségű minta 

(ÁGK-7083B), az ultrabázit tartalmú szerpentinit széttöréséhez kell. A szerpentinitek értékei 

között a törőerő nagyságában 370 kN különbség észlelhető, mely a legkisebb, az ÁGK-7013 

számú sűrűn foliált minta értékének (280 kN) 1,3�szerese. A többi szerpentinit értéke közel 

egyenletesen elosztva jelenik meg a szélső értékek között, de uralkodóan 575-650 kN 

közöttiek.  

A szilárdsági átlagérték 62,1 N/mm2. Ettől csak az ÁGK-7013 számú, a legkisebb 

törőerejű minta tér el jelentősen (28,9 N/mm2). A szerpentinitek átlagértéke közel megegyezik 

a mórágyi gránitéval (63,3), a kőszegi csillámpaláéval (63,7) és a bükkösdi dolomitéval (57,8) 

(Kleb & Meisel, 1977, Klespitz, 1999).  

A szilárdság vizsgálatoknál a függőleges metszetben nyomófeszültség (σny) keletkezik, 

amely azonban átmérőjének több mint 70 %-án egyenletesen adódik át húzófeszültséggé (σh). 

Nyomófeszültség csupán a vizsgálat kezdeti szakaszában, a terhelés megkezdésekor lép fel. 

Kísérleti tapasztalatok azt mutatják, próbatest akkor törik szét, ha a húzófeszültség értéke eléri 
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a kőzet törőfeszültségét. A kísérletet ily módon ideálisnak tekintve és a lineárisan rugalmas 

anyagmodell összefüggéseit alkalmazva a törőfeszültség, törőerő és a próbatest geometriai 

adataiból az alábbi képlet alkalmazásával meghatározható a törőfeszültség (σz [MPa]): 

 

π
σ

⋅⋅
⋅

=
ld
F

z
2 , 

ahol F [kN] = törőerő, l [cm] = próbatest magassága, d [cm] = próbatest átmérője. 

 
Az egyes minták anyagi szerkezeti tulajdonságát a törőerő nagyságával, a kialakult 

törési síkok helyzetével és a töredék méretével jellemzem. A nyomószilárdság vizsgálatok 

eredményeként a mintára jellemző nagyságú törőerő értéknél törtek el. A fúrómagból készült 

mintákon megállapítottam, hogy a magok a függőleges síkok mentén estek darabokra, a 

törések a függőleges tengellyel, azaz a nyomóerővel párhuzamosan keletkeztek, látszólag 

függetlenül a szerkezetüktől (foliációjuktól). A töredék alakja a minta függőleges tengelye 

szerint megnyúlt. Ebben az irányban mért nagyságuk szerint a töredékeket négy 

mérettartományba soroltam: <2 cm, 2-5 cm, 5-8, >8 cm. Ez alapján hasonlítottam össze az 

egyes mintákat, mivel a töredék csoportok egymás közti arányában eltérést figyeltem meg a 

minták között. Az ultrabázit tartalmú minta töredék anyaga néhány nagyobb (>8 cm) darabból 

áll. A kisebb méretű töredékek alárendeltek, míg a szerpentinitek között a nagyméretű 

darabok a ritkábbak. Az ÁGK-7086-os mintát a durvább töredékek jellemzik, főként az 5-8 

cm-es darabok. Az ÁGK-7036, -7037 számú minták töredékének mérete egymáshoz hasonló. 

Néhány >8 cm darabja mellett főként a 2-5 cm töredékek dominálnak, az ennél kisebbek (<2 

cm) alárendeltek. Az ÁGK-7018 mintában a >8 cm darabokból csak néhány fordul elő, 

jelentős a 2-5, és a <2 cm töredék aránya. 

 

II. 3. 2. A FLUIDUM MOZGÁSI PÁLYÁK VIZSGÁLATA 
A CT vizsgálatok célja az volt, hogy egyrészt megvizsgáljuk a teljes kőzetmag belső 

szerkezetét, a kőzetalkotó ásványok háromdimenziós szöveti rendszerét. Ennek a szakasznak 

az eredményeit a II. 1. 3. 4. (A Gyódi Szerpentinit deformációs bélyegei című) fejezetben 

tárgyaltam. További cél volt a szöveti, szerkezeti vizsgálatok alapján kijelölt felületek 

hidrológiai vezetőképességének vizsgálata. Ehhez a feltöltéses CT módszert használtuk, 

melynek részletes leírását az I. 3 fejezet tartalmazza. 

Ha a kőzetet megfelelően előkészítettük: kiürítettük, kivákuumoztuk és ezután 

folyadékkal telítjük CT mérés alatt, a cellákra eső effektív (az adott folyadékkal vagy gázzal 
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telíthető) szabad térfogat � azaz a cellákra eső effektív porozitás � meghatározható. Mivel a 

feltöltés során a cellák feltöltődése az időben követhető, azok belső szerkezetére 

(bonyolultságára) is következtetni tudunk. 

A telítettségi-effektív porozitás számítások � a különböző konvertálások és 

adatfeldolgozások elvégzése után − nevesített (S1, S2) síkokban történtek oly módon, hogy a 

mérési zajból és a feltöltő folyadék árnyékoló hatásából eredő röntgen abszorpciós eltérést 

figyelembe vettük. 

A petrográfiai vizsgálatokból egyértelműen kiderült, hogy a szerpentiniteknek nincs 

elsődleges porozitása, mivel a szerpentinitesedés során a paleofluidum áramlás mentén 

hidratálódó protolit porozitása átíródott. A másodlagos szerpentin ásványok megjelenésével a 

kőzet hézagtér (pórustér) rendszere átalakult, mivel a szerpentin ásványok kristályosodásával 

a fluidum mozgási pályák bezáródtak. Így az ultrabázit protolit elsődleges porozitása 

megszűnt (kivéve az ultrabázit tartalmú szerpentinitben a relikt protolitban. A deformációk és 

az átkristályosodás hatására másodlagos porozitás alakult ki, ezért a kőzet pórusterét a 

repedezettség, a tektonikus szerkezeti elemek képviselik. Ezek aránya azonban a kőzet 

térfogatához viszonyítva elenyésző, így a HU értékek mintázata jó közelítéssel az ásványok 

sűrűségértékeit képviseli. Ezt igazolja az, hogy a HU értékek arányosak az alkotók 

sűrűségértékeivel.  

 

Feldolgozási, értelmezési eredmények 

A II. 26-29. Táblák szemléltetik az egyes minták 3D vizualizációját, a kijelölt 

feldolgozási irányokat és az ezekben kapott telítettségi értékek eloszlásait a relatív 

gyakoriságukkal. 

Az ÁGK-7013 számú minta gyakorisági diagramjain az 1-es irányban (S1 mentén) 

figyelhető meg áramlás, a többi (az <1 telítettségi értékek a hibatartományt jelentik) vizsgált 

irányban a kőzet gyakorlatilag nem vezet.  

Az ÁGK-7017 számú minta 1-es (S1) és 2-es iránya (S2) is vezet. A telítettségi értéke 

az S2 iránynak nagyobb, duplája az S1 menti telítettségnek. Ezért az S2 mentén intenzívebb 

áramlás alakulhat ki, mint az S1 mentén. 
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II. 26 Tábla Víztelítettség eloszlások az ÁGK-7013 számú mintában a kijelölt síkok mentén. 
1 irány az S1 foliáció síkjában található, 2 irány a foliációra merőleges irányt jelöli. 
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II. 27 Tábla Víztelítettség eloszlások az ÁGK-7017 számú mintában, a kijelölt síkok mentén 
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II. 28 Tábla Víztelítettség eloszlások az ÁGK-7037 számú mintában, a kijelölt síkok mentén 
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II. 29 Tábla Víztelítettség eloszlások az ÁGK-7040 számú mintában, a kijelölt síkok mentén 
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Az ÁGK-7037 számú mintában csak az S1 mentén figyelhető meg áramlás, hasonlóan az 

ÁGK-7013 számú mintához. Az ÁGK-7040 számú mintában mindkét irányban <1 telítettségi 

értékeket kaptunk, így egyik foliációs irány mentén sem lehetett áramlást kimutatni. 

A II. 5. A táblázat a feltöltéses vizsgálatok összefoglaló eredményeit tartalmazza, 

felsorolva a kategorizálási szempontokat (II. 5. B táblázat). Ezeket a mérési zaj tartományába 

eső számítási bizonytalanság (jelen esetben 1 % alatti effektív porozitás - telítettség) és a 

metamorf kőzetek általános kőzetfizikai tulajdonságainak (általában alacsony effektív 

porozitás átlag, amely 4% alatti) figyelembe vételével alakítottunk ki. 

Mindezek alapján a kijelölt fő irányokban (S1/S2) három minta (7013, 7017, 7037) 

közepesen � gyengén vezette a folyadékot, a haránt irányokban pedig nem volt vezetés. A 

negyedik minta (7040) gyakorlatilag záró kőzetként viselkedett az 1 bar (vákuumozásból 

eredő) nyomáskülönbség mellett. A nyitott repedéseket nem vontuk be a számításba, mivel 

nem voltak egyértelműen eldönthetők, hogy nem mechanikai behatás eredményeként jöttek�e 

létre. 

 

II. 5. A táblázat A feltöltéses vizsgálat eredményei mintánként és irányonként 
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Kategóriába sorolás szempontjai: 
� Si(1) % = 1 % feletti telítettségi adatok %-a az adott síkirányokban 
� AvS %  = Átlag telítettség% az adott síkirányokban 
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II. 3. 3. A GYÓDI SZERPENTINIT REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI 
A szerpentiniteknek a víztartalom alapján két jól elkülöníthető csoportja rajzolódik ki 

a vizsgált mintákban. Az egyik csoportban 0,9-1,4 W% érték adódott, ami szignifikánsan 

magasabb, mint a második csoport (7083b, 7013 sz. minták) 0,36-0,41 W% értékei. Az 

alacsony víztartalmú minták nedves és száraz térfogatsűrűség adatai közti különbség sokkal 

kisebb (0,08-0,09), mint a magas víztartalmú mintákéi között (0,21-0,34). 

Az ultrabázit tartalmú szerpentinitnek (ÁGK-7083B) a legnagyobb a száraz és a 

nedves térfogatsűrűsége (26,00; 26,08 kN/m3). Az anyagsűrűségben jóval kisebb eltérés 

mutatkozik a maximum és a minimum értékek között (1,3 kN/m3), szemben a száraz és a 

nedves térfogatsűrűséggel (3-3,5 kN/m3). 

A sűrűség (ρs) értékek alakulása eltér a fentebb tárgyalt paramétereknél tapasztaltaktól. 

A legnagyobb értéket ugyan az ultrabázit tartalmú szerpentinit mutatja (27,90 kN/m3), viszont 

a teljesen szerpentinitesedett minták jelentősen nem térnek el tőle, megközelítik az értéket 

(27,78 kN/m3).  

A minták vízfelvétel értékei hasonló tendenciát mutatnak, mint a víztartalom értékek, 

azaz az alacsony víztartalmú mintákat kis vízfelvétel jellemzi. Az ÁGK-7013 számú minta 

vízfelvétel értéke a legkisebb (1,13 W%), melyet az ÁGK-7083 számú minta követ (1,26 

W%) (7. sz. melléklet II. 11. táblázat). A szerpentinit minták értékei 2,7-3,5 W% közöttiek. A 

vízfelvétel a porozitással áll kapcsolatban: minél nagyobb a porozitás értéke, s minél 

nyitottabb a pórustér, annál több vizet tud felvenni a minta. Tehát az utóbbiaknak a porozitása 

nagyobb, mint a kis vízfelvételű mintáké, és amint arra már utaltam, másodlagos porozitással 

kell számolnunk. A legkisebb vízfelvételű minták értékei közel a gránitok, csillámpalák, 

tömött mészkövek vízfelvételi értékeihez hasonlítanak (Freeze & Cherry, 1979, Kleb & 

Meisel, 1977). A többi minta azonban a meszes kötőanyagú homokkövek, agyagmárgák 

értékeivel rokonítható. Ez némiképp ellentmond a feltöltéses CT vizsgálatok során nyert 

porozitás értékeknek, melyek alapján a szerpentinitek az elhanyagolható porozitású típusba 

sorolhatók. Kresic (1997) adatai alapján az üde magmás kőzetek porozitása <1, a törötteké 1-

10 közötti. A metamorf kőzetek esetében a két típus 0-0,1, 0,1-10 közötti értéket ad. 

A pórusok mikroszkópos vizsgálatára nem volt lehetőségem, mivel a szöveti, 

mikroszöveti vizsgálatok során jelenlétüket nem tudtam kimutatni a szubmikroszkopikus 

méretű szerpentin ásványok által felépített kőzetekben.  
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KÖVETKEZTETÉSEK 
A kőzetfizikai vizsgálatok eredményeként megállapíthatjuk, hogy a mért és számított 

paraméterek nem homogének, a minták közt eltérések figyelhetők meg. A relikt tartalmú 

minta különbözik leginkább a teljesen szerpentinitesedett mintáktól nagyobb sűrűségében, 

kisebb víztartalom, vízfelvételi és törőszilárdság értékeiben. Ezek alapján megállapítottam, 

hogy a kőzet fizikai tulajdonságainak szempontjából is fontos szerepe volt a 

szerpentinitesedésnek. A felső köpeny eredetű protolit sűrűsége átlagosan 3,1 g/cm3. Ehhez az 

értékhez áll legközelebb az ÁGK-7083B sz. minta sűrűsége, mely a vizsgált minták közül a 

legnagyobb (27,9 kN/m3). Itt az ultrabázit protolit reliktumai még megtalálhatók, és a primer 

kőzetalkotók (olivin, ensztatit) sűrűsége jelentősen nagyobb (3,2-3,3 g/cm3), mint az OH 

tartalmú szekunder ásványoké (2,5-2,6 g/cm3). A 7086 számú minta sűrűség értéke (27,78 

kN/m3) megközelíti az ultrabázit tartalmú minta értékét. Ezt okozhatja esetleg hidratáció 

során keletkező másodlagos magnetit magasabb aránya, aminek magas a sűrűsége (5,1 

g/cm3), és így kompenzálja a hidratált fázisok alacsonyabb sűrűségét.  

Az elem-mobilizációs vizsgálatok során a kémiai összetétel változás mellett 

kimutatható volt a kőzet sűrűségének csökkenése. A szerpentinitesedés során a primer alkotók 

hidratálódnak, ez eredményezi a sűrűségcsökkenést, ami térfogat-növekedést von maga után. 

A sűrűség és a törőszilárdság értékek között összefüggést találtam: a legnagyobb 

sűrűségű mintához tartozik a legnagyobb törőerő és törőszilárdság érték is. Ennek oka a relikt 

protolitnak a szerpentinittől eltérő tulajdonsága. A ultrabázit nagyobb sűrűségű, keményebb 

ásványokból épül fel, így a kötőerő is nagyobb a kőzettestben, ennek leküzdésére 

(eltöréséhez) nagyobb erő szükséges. A kőzetek belső szerkezetének a feltárásában az 

alkalmazott CT vizsgálatok nagy segítséget nyújtottak. A 3D-s CT felvételeken 

meghatároztam a mintákban előforduló szerkezeti síkokat (lásd II. 1. 3. 4. fejezet). Ezek 

száma (�sűrűsége�), irányultsága és a törőerő értékek között összefüggést találtam. A 

legkönnyebben az egyirányú (csak S1), sűrűn foliált szerpentinit törik (ÁGK-7013, 7018). Ezt 

követik az egyirányú, de ritkább foliációjú minták értékei, melyek a basztitos szerpentinit 

csoportba sorolhatók (ÁGK-7036, -7037). Legnagyobb a hengerszilárdsága az ultrabázit 

tartalmú szerpentinitnek (ÁGK-7040). A szilárdság értékeket több tényező is befolyásolja, így 

az anyagiminőség (sűrűség) mellett a szerkezeti elemeknek, például a foliáció szögének és a 

foliáció sűrűségének is szerepe van. Az ultrabázit tartalmú mintán a foliáció szöge kisebb 

(50°), mint a többi mintán (60-80°). A nyomóerő így erre nagyobb szögben hatott, tehát a 

síkok közti gyengeség nem jutott akkora szerephez, mint az erő irányával kisebb szöget 
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bezáró foliációjú mintáknál (foliáció szöge 80°) (II. 4. táblázat). Nagyobb hengerszilárdság 

értékeket kapunk ott, ahol mindkét foliációs irány (S1, S2) kimutatható a mintákban. 

Escartín és mtársai (2001) deformációs kísérletet végeztek enyhén szerpentinitesedett 

peridotiton, hogy meghatározzák a szerpentin alkotók szerepét a deformáció nagysága és 

típusa szempontjából. Eredményként azt kapták, hogy a deformációt elsődlegesen a 

szerpentin �gyűjti be�. Bár az olivin sokkal gyakoribb összetevő, mégsem deformálódik. 

Reológiai váltás 10-15% szerpentin tartalom esetén következik be, ahol a kőzet 

mechanikailag úgy viselkedik, mint a tiszta szerpentinit. Ez a vizsgálat is megerősíti azt a 

döntést, miszerint az S0-S1 irányokat (II. 1. 3. fejezet) elkülönítettem annak ellenére, hogy 

párhuzamosak egymással. Míg azonban az S0 az ultrabázit foliációját, addig az S1 a 

szerpentinit foliációját jelöli, valamint magyarázza azt a tényt is, hogy a törőszilárdság 

vizsgálatok során az S1 foliációs sík mentén előbb eltörik a kőzet, mint bármely más 

irányban. 

 A feltöltéses CT vizsgálatok során kimutattuk, hogy a szerpentinitben csak a foliációs 

irányokban történik áramlás, ami arra utal, hogy a szerpentinit maga kis porozitású kőzet. A 

víztartalom és a vízfelvétel értékek a porozitástól függnek, melyre konkrét mérések nem 

történtek. Megállapítható, hogy a legkisebb vízfelvételt mutató mintának van a legkisebb 

nyitott (effektív) porozitása. Az ÁGK-7013 számú mintának alacsonyabb a vízfelvétele, mint 

a többi szerpentinitnek, ugyanakkor ennek a legkisebb a szilárdság értéke. Ez arra utal, hogy a 

sűrű foliáció gyengeségi síkokként jelentkezik, és deformációs hatásra könnyen felújulhat, 

azonban a jelen viszonyok mellett nem tartalmaz számottevő porozitást. Mivel kimutattuk, 

hogy a foliáció mentén történik az áramlás, ezért ennek a mintának kellene a legnagyobb 

víztelítettségi értéket mutatnia. Mivel nincs így, feltételezhetjük, hogy nem minden foliációs 

sík mentén történik áramlás. Ezt magyarázhatjuk a foliációs síkokon történt ásványkiválással, 

ami bezárta a pórusokat. A foliációs síkokon gyakran figyelhetünk meg karbonát és szerpentin 

ereket, melyek a szomszédos lapokat összecementálják. A legkisebb ellenállás mégis ezekben 

az irányokban van, mert a terhelés során a kőzetek e felületek mentén válnak el. 

A CT vizsgálatok során nem volt lehetőségünk a szerpentinit mintákon túl olyan 

egyedi kőzettípusok vizsgálatára, mint a tremolit, antofillit pala, mivel ezekből nem 

rendelkeztem kézipéldány méretű mintákkal. A kőzettest 105�110 m közti szakaszán antofillit 

és tremolit pala található. Aktuálgeológiai szakanyagokban az óceáni litoszféra fejlődésében 

fontos szerepet tulajdonítanak az amfibol, talk, klorit tartalmú keskeny zónáknak, melyek 

�detachement� és transzform törések mentén jelennek meg. Az alábbiakban az irodalmi 
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adatok bemutatása során emelem ki e zónák lehetséges szerepét s így jelentőségét a Gyódi 

Szerpentinit esetében. 

Escartín és mtársai (2004) kísérletileg kimutatták, hogy a szerpentinit rossz vízvezető 

képességű, nincs összefüggő porozitása, mely a minta rugalmas terhelése, megnyúlása alatt 

sem alakult ki. Összefüggő porozitás bizonyítottan csak a maximális stressz elérése után jött 

létre magányos permeábilis törés mentén. Ezek szerint a szerpentinit a törési zónák mentén 

lokalizálódó deformáció, stressz hatására permeábilissá válik, amely alátámasztja a feltöltéses 

CT vizsgálataink eredményét. 

Talkkal is végeztek kísérleteket, mely eltérő reológiai viselkedésű a szerpentinhez 

képest. A talk nagyon puha, és így az erőhatásokkal szemben gyenge ásványként viselkedik. 

A mobilis nyírási zónákhoz talk kötődik (amfibol, klorit társaságában), melyek mentén sokkal 

intenzívebb fluidum, anyagáramlás játszódik le, mint a szerpentinitben. Ezeknek az áramlási 

pályáknak (detachments fault, transform fault) fontos szerepük van az óceáni lemez mozgási 

folyamataiban. 

Mivel a talk fontos szerepet játszik a vezető zónák létrejöttében, ezért röviden utalok a 

petrográfiai fejezetben részletesen tárgyalt szöveti bélyegeire. Egyrészt megtalálható a 

piroxén-amfibol domén körüli átalakulási koronában, illetve az S2 foliáció mentén. Az első 

szöveti helyzetben, mint hidratációs termék alakul ki, és a CO2 metaszomatózisnak is jelentős 

szerepe lehet a talk-karbonát tartalmú kőzetrészek kialakulásában. Az S2 mentén progresszív 

úton dehidratációval keletkezett. Hasonló szövetű talk domént írtak le a Közép-Atlanti-hátság 

(Atlanti-Masszívum) területéről (Bach és mtársai, 2004, Boschi és mtársai, 2006).  

A metaszomatikus talk és amfibol gazdag törések menti kőzetek kijelölik az óceáni 

(detachement) töréseket, és információt szolgáltatnak a deformációról, a fluidum áramlási 

zónáról és az anyagáramlásról az alsó kéreg, felső köpeny hosszan tartó elmozdulása és 

exhumációja során. A talk-amfibol összetételű keskeny törési zónák a csatornái a tengervíz 

eredetű fluidum áramlásának a litoszféra heterogén litológiájú egységein keresztül; és rajtuk 

keresztül történik az anyagáramlás és metaszomatózis is. Ezek a talk és amfibol palák 

heterogén milonitos szerkezetűek, jól fejlett, összetett folációval jellemezhetők, amelynek 

mentén elérő szemcseméretű rétegek váltakoznak. A talk, amfibol gazdag törési zónáknak az 

ultrabázikus komplexumokon belül három kialakulási területét különítik el (Boschi és 

mtársai, 2006): a, az óceáni hátságon belül a �detachment� törések; b, a kontinentális szegély 

menti tektonikus mozgás során és c, mint az ofiolit komplexumok regionális 

metamorfózisának részeként. 
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A folyadékáramlás vizsgálata során felmerül a kérdés, hogy a relikt ultrabázit 

kőzetrészek hogyan őrződhettek meg. Egyfajta magyarázat lehet, hogy a szerpentinitesedés 

során a kőzetet átható folyadékáramlás már nem jutott el ezekhez a részekhez, mert nem volt 

elegendő a fluid mennyisége, ez esetben a reliktumok a fluidum pályáktól távolabb 

helyezkedtek el. Ám ha feltételezzük, hogy a hidratáció tengervíz által történt, ezt az elméletet 

elvethetjük, hisz a tengervíz korlátlanul rendelkezésre áll az óceáni lemez hidratációjakor. 

Valószínűbbnek tartom, hogy az átalakult protolit megvédte az impermeábilis szerpentinit 

kialakulása révén ezeket az egységeket. A makroszkópos leírásban utaltam a szerpentinit 

kernel szerkezethez (O�Hanley & Offler, 1992) hasonló mintázatára. Ebben a szerkezetben a 

fluidum pályáktól való távolság határozza meg a szerpentinit szövetét. A részlegesen 

szerpentinitesedett ultrabázit a pályáktól távolabb esik és teljesen szerpentinitesedett részek 

zárják körbe. 
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III. PETROLÓGIA 
Ebben a fejezetben az adatok feldolgozása során nyert sokrétű információ szintézisére 

kerül sor. Elsőnek a szerpentinit kémiai összetételéből levonható petrotektonikai 

következtetéseket foglalom össze, majd petrográfiai vizsgálatok során megállapított 

ásványegyüttesek alapján rekonstruálható PT fejlődési út megrajzolására kerül sor. Végül a 

szerpentinit test PTd evolúciójának a megállapítása következik a petrotektonikai környezet 

figyelembevételével. 

 

III. 1. PETROTEKTONIKA 
A szerpentiniteket ért átalakulási folyamatok eredményeként a felhasználható 

indikátor ásványok, mint a spinellek, átalakultak. Ennek következtében az általuk hordozott 

információ a kiindulási protolit körülményeire vonatkozóan megváltozott. Így csak becsülni 

tudjuk az átalakulás mértékének figyelembevételével a szerpentinit protolitjának lehetséges 

tektonikai környezetét.  

A krómspinellek (elvileg) kémiailag és fizikailag stabil ásványok, gyakran egyedüli 

szöveti maradványai az átalakult prekurzor kőzetnek. Kialakulása a korai magmás fázisban 

történik, ezért kémiai összetételük sok hasznos információt szolgáltathat az ofiolit típusáról, a 

köpeny peridotitot ért parciális olvadás mértékéről, és fontos kulcs lehet a köpeny eredetű 

kőzetek geotektonikai származási környezetének megállapításához. Az összetételükre 

vonatkozóan számos mérési adat áll rendelkezésünkre a világ minden tájáról. Barnes & 

Roeder (2001) mintegy 26000 spinell mérési adatot gyűjtött össze és osztályozott, Dick & 

Bullen (1984) nagyszámú abisszális és alpi-típusú peridotitot vizsgált, mely alapján az 

ofiolitok 3 tektonikai típusát különítették el. Dick & Bullen (1984) szerint a Cr# alkalmas 

köpenyszegmens kimerülési folyamatának becslésére is: az alacsony Cr# (<0,6) a köpeny 

viszonylag kisfokú parciális olvadását jelzi, míg a magas Cr# (>0,6) a nagyfokú kimerülés 

indikátora. Ezt alátámasztják a paragenezisre vonatkozó megfigyelések is, amelyek szerint a 

magas Cr#-mal rendelkező spinellek általában piroxén szegény kőzettípusokban (harzburgit, 

dunit) fordulnak elő. 

A vizsgált spinellek nagy jelentőséggel bírhatnak a petrotektonikai rekonstrukcióban, 

ezért az irodalomban található összefüggések alapján ábrázoltam az összetételüket a 

diszkriminációs diagramokon, szem előtt tartva az átalakulásuk tényét. Az eredmények nem 

szolgáltattak kellő bizonyítékot a szerpentinit test petrotektonikai környezetének 

megállapításához, ezért megbízható módszerrel mindenképp ellenőrizni kell őket.  
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III. 1. ábra A spinellek összetétele Fe3+# - TiO2 és Cr/(Cr+Al) - TiO2 diagramokon (Arai, 
1992). 
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A III. 1. A, B ábrán a minták a szigetív környezet közelébe esnek. A III. 2. fejezetben 

leírtak szerint (lásd alább) a klinoensztatit nagy valószínűséggel szigetív környéki 

boninitekkel hasonló köpeny körülmények indikátora. A fenti ábrák eredményeit ez a 

felismerés megerősíti. A III. 2. B ábrán a szubdukcós mezőbe esnek a gyódi minták, ami a 

protolit szigetív alatti felső köpeny származását sugallja. 

 

III. 2. ábra A, Gyódi Szerpentinit minták a Fo � Cr# spinell diagramon az OSMA (Olivine-
Spinel-Mantle Array mező Arai, 1994 után) mezőhöz képest rajzolva. B, Cr# spinell � Opx 
Al2O3 a mezők Bonatti & Mitchell (1989) után 
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 A szerpentinit fő és nyomelem kémiája alapján megállapítottam, hogy a protolit 

harzburgitos összetételű, kiürült köpenyanyag lehetett. A III. 2. A ábra OSMA mezején kívül 

esnek a minták a spinellek metamorfózisa miatt, azonban a II. 24 Tábla és a II. 6.�7. ábrák 
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alapján megbecsülhető a változás mértéke, mellyel korrigálva az értékeket megállapíthatjuk, 

hogy a Gyódi Szerpentinit az olivin�spinell köpeny rendszerhez tartozik. 

 

III. 2. A SZERPENTINITEK KVALITATÍV EVOLÚCIÓJA 
 

Az Alpi-típusú ultrabázikus kőzetek elszigetelt köpeny eredetű testek, amelyek 

tektonikusan helyeződtek át a felső-köpenyből a kéregbe. A petrográfiai és szerkezeti 

változások a vándorlás során nyomot hagytak a kőzetek ásványos, szöveti, szerkezeti 

jellegzetességeiben. A fejlődésük során a fluidum-kőzet kölcsönhatás a szin- és 

poszttektonikus folyamatokban eltérő (pl. Birtel, 2002), tehát eltérő ásványegyüttesek jelzik a 

tektonikus eseményeket. A Gyódi Szerpentinit test fejlődéstörténetét az ásványgenerációk 

szukcessziója alapján ismerhetjük meg. Az ásványok paragenezisei egy jellegzetes PT rezsim 

és az ahhoz kapcsolódó geológiai folyamat képviselői. A petrográfiai fejezetben 

megvizsgáltam a szerpentinit test ásványos összetételét és szöveti kapcsolatukat, és ennek 

alapján felállítottam egy lehetséges kvalitatív fejlődési utat, melyet az alábbiakban mutatok 

be. 

A felső köpeny eredetű harzburgitos protolit elsődleges ásványai a klinoensztatit + 

ensztatit + olivin + spinell. A klinoensztatit szemcséket ensztatit övezi. A fázishatárok 

megszabják a stabilitási határait a három Mg(Fe)SiO3 fázisnak (ortoensztatit (En), alacsony- 

nyomású klinoensztatit (LCen-P21/c tércsoportú), magas-nyomású (HCen-C2/c tércsoportú)) 

(Ulmer & Stalder, 2001). Valószínű, hogy a gyódi mintákban található klinoensztatit az 

alacsony nyomású típusba tartozik, mivel az ultramagas nyomásra nem találtam semmi jelet. 

Klinoensztatitot különböző képződményekből írtak le. Egy részük magas nyomású 

területre (UHP�ultra high pressure) jellemző, ahol a HCen változat fordul elő, mint pl. a 

svájci Központi Alpokban (Alpe Arami � Green és mtársai,2000, Paquin & Altherr, 2001). 

Ezek a kőzetek nagy mélységből (>250 km) kerültek a felszínre, így az ásványtársaság is 

nagy PT körülményeket tükröz.. Más részüket hasonló ásványos, kémiai összetételű és 

szövetű boninites lávákból írták le. Koruk (oligicén-eocén) és tektonnikai helyzetük is 

hasonló, ofiolit komplexumok részei (Cape Vogel, Papua Új-Ginea; Bonin-sziget; Mariana-

árok; Népoui, Új-Kaledónia; Sharaskin és mtrásai (1980), Sameshima és mtársai, 1983). A 

klinoensztatit tartalmú magmákat kimerült köpeny peridotitok nagyfokú parciális olvadási 

termékének tartják, mely hidratált környezetben, abnormálisan nagy geotermális gradiens 
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mellett történt. Ezek mellett még leírtak pl. kumulát olivin piroxenitből (Crawford, 1980) és 

nyírási zónákban En-ból kialakult Cen-t (Coe, 1975). 

 Mivel magas nyomású fázist (pl. gránát) nem fordul elő a gyódi mintákban, ezért 

valószínű, hogy LCen-P21/c tércsoportú klinoensztatit alakul át ensztatittá. A Gyódi 

Szerpentint petrogenetikájának megismeréséhez fontos a klinoensztatit további vizsgálata (pl. 

TEM), melyre a dolgozat elkészítése alatt nem volt lehetőségem. 

A protolit magasabb hőmérséklethez kötött hidratációjának eredményeként az ensztatit 

tremolittá±antofillitté±talkká alakult. Az olivin ezen a hőmérsékleten még stabil, így annak 

átalakulása nem figyelhető meg. 

A retrográd szakasz következő állomása a szerpentinitesedés folyamata, mely a 

pszeudomorf szövet kialakulása alapján, statikus körülmények között ment végbe. A 

hidratáció exoterm, vízfelhasználó folyamat. Feltételezem, hogy óceánaljzati metamorfózis 

során a tengervíz hatására játszódott le. Ennek során alakultak ki a szerpentin ásványok, a 

lizardit és krizotil, a másodlagos magnetitek és a Mg-kloritok. A hidratáció során az 

ultrabázikus kőzet szinte teljes egésze szerpentinitesedett. 

Megfigyelhető a pszeudomorf szövet deformációja és átkristályosodása, mely 

leginkább a basztitokon látványos. A pszeudomorf szövetet egymásba hatoló és 

összefogazodó szövet váltja fel. A lizardit helyett antigorit alakul ki. Az átkristályosodás 

enyhén endoterm jellegű, azaz hőmérséklet�emelkedés nélkül nem képzelhető el. Továbbá 

vízkonzerváló folyamat is, mivel nem vagy csak kevés fluidumot, gőzt igényel (O�Hanley, 

1991).  

A szerpentinitben lokálisan antigorit±talk jelenik meg, ami a pszeudomorf szövetű 

szerpentinit átkristályosodásával jár. A dehidratációs ásványegyüttes kialakulása endoterm 

reakció eredménye, ami víz felszabadulással jár. Ez az ásványtársaság az S2 foliációs zónák 

mentén jelentkezik. 

Megfigyelhető egy Mg-karbonát±talk ásványegyüttes, mely a szerpentinitesedéshez 

képest utólagos. Kialakulása valószínűleg CO2 metaszomatózishoz köthető. 

 

III. 3. A GYÓDI SZERPENTINIT TERMOBAROMETRIÁJA 
 

A Gyódi Szerpentinit minták termobarometriai számításait két független módszerrel 

végeztem. Először a spinell peridotitokra is használható intra� és extrakristály termométereket 

használtam, melyek kísérletileg kalibrált ásványok, ásványpárok kémiai összetételén alapuló 

számítások. Ezekkel a módszerekkel a nyomásviszonyokra megbízható értéket nem 
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kaphatunk. A második lépésben, felhasználva a termometriai számítások eredményeit, a kőzet 

kémiai összetételének és ásványegyütteseinek ismeretében, a THERIAK és DOMINO programok 

segítségével modelleztük a hőmérséklet� és nyomásviszonyokat. 

 

III. 3. 1. KALIBRÁLT TERMOMETRIA 
 

Nagyszámú irodalmi munka foglalkozik az ultrabázitok PT viszonyainak a 

meghatározásával. A termobarometriai számítások jelentős részénél az egymással 

egyensúlyban lévő ásványpárok kémiai összetételéből történik a PT meghatározása, illetve 

egy ásvány összetételén alapuló formulák is ismertek.  A Gyódi Szerpentinit esetében az 

ultrabázit reliktum ásványkémiai összetételén nyugvó PT meghatározásának több korlátja is 

van: 1. A protolit ásványos összetétele (klinoensztatit�ensztatit�olivin�spinell) leszűkíti a 

használható ásványpárok számát. Ezért a két piroxén (opx-cpx) vagy az olivin-klinopiroxén 

termométerek a (diopszidos) klinopiroxének hiányában nem használhatók. 2. A köpeny 

eredetű ásványok egy része átalakult, eredeti összetételüket pontosan nem lehet rekonstruálni 

ezért a köpeny reziduum PT viszonyaira jelen összetételükből nem tudunk következtetni. Így 

pl. az olivin-spinell termométerek (pl. Fabriès 1979, Ballhaus és mtársai, 1991) nem 

alkalmasak a protolit hőmérséklet viszonyainak a becslésére, hisz a spinellek retrográd 

átalakulása miatt nem adhatnak jó eredményt. Azonban az átalakulási folyamat hőmérséklet 

viszonyainak megismeréséhez hasznos információt szolgáltathatnak. 

 A Gyódi Szerpentinit termometriai számításai során egy és több ásványra kalibrált 

formulát használtam. Az intra- és extrakristály termométerek formuláit a 8. sz mellékletben 

foglaltam össze, a termométerek alapján becsült hőmérséklet adatokat a III. 1. táblázat 

tartalmazza. 

 

Ortopiroxén termométerek 

Mercier (1976, 1980) formulája a spinell peridotit fáciesű ultrabázitokra alkalmazható, 

az ortopiroxén Ca, Mg, Fe, Mn elemösszetételén alapuló termométer (8. sz melléklet). A 

számolt hőmérsékletei adatokat a III. 1:táblázat tartalmazza. A számított értékekben jól 

elkülönülnek az ensztatit mag-szegély értékei: a magnak 1036 °C, a szegélynek 635-680 °C 

hőmérséklet tartomány adódott. 

 

Ca az ortopiroxénben (Ca-in-opx) termométer 
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Először Sachtleben & Seck (1981) javasolta ezt a termométert a CMS (Ca-Mg-Si) 

rendszerben 15 kbar nyomáson. Lindsley (1983) összesítette egy grafikus termométerben a 

CFMS piroxén rendszerben végzett kísérletek eredményeit. Brey & Köhler (1990) 

újrakalibrálták a termométert a CMS rendszerben, és kimutatták, hogy természetes 

rendszerekre alkalmazható, mivel a Fe és a Na ellensúlyozó hatással van az ortopiroxén Ca 

tartalmára. A Ca az opx-ban termométer pontatlanabb, mint a két piroxén termométer, mivel 

az opx Ca tartalmára a Na és az Al tartalom is hatással van. Ezek korrigálására jelenleg nincs 

lehetőség. A Ca mennyiségét és így a számolt hőmérsékletet csökkentette az ensztatitokban 

előforduló Na és Al. A Ca-in-opx termométer az ortopiroxén és a klinopiroxén közti 

egyensúlyon alapul. Ennek a termométernek az alkalmazása a szerpentinitekben a fentieken 

túl is bizonytalanságot jelent, mivel a mintákban nincs vagy nagyon ritka a Ca-piroxén. 

Továbbá a Ca-in-opx termométer a piroxének közti Ca helyettesítést nyomástól függetlenül 

kezeli. A nyomásnak 5-20 kbar tartományon belül a számított hőmérsékletre kis hatása van: 5 

°C/1 kbar. A számításokban 15 kbar (1,5 GPa) nyomást használtam. A nyomásnövekedés, 

mint pl. 2,0 GPa, általánosan 20-25 °C hőmérséklet-növekedést fog eredményezni. 

A szerpentinitben lévő ensztatitok elszegényedtek Al�ban és Ca�ban is, ami arra utal, 

hogy kialakulásukhoz képest alacsonyabb hőmérsékleten átkristályosodtak. Legnagyobb Al és 

Ca tartalma a 7006_1 opx_11m (5. sz melléklet II. 3:táblázat) számú szemcsének van. A 

vizsgált ensztatit szemcsék közt a legmagasabb hőmérséklet értéket adja. Így valószínűleg ez 

áll legközelebb az egykori protolit hőmérsékleti körülményeihez. A szemcsék szegélye, 

illetve a többi mért ensztatit jóval alacsonyabb hőmérsékletet mutat. A fentiek alapján a mag 

összetételéből számolt hőmérséklet Mercier termométeréhez képest alacsonyabb értéket adott. 

A szegély értékek kissé, mintegy 30 °C értékkel alacsonyabbak, de a tartományok átfednek. 

 

Cr-Al az ortopiroxénben (Cr-Al-in-opx) termométer 

A Cr-Al helyettesítésen alapuló termométer (Witt-Eickschein. & Seck 1991) feltétele 

az opx-spinel pár koegzisztens léte. A petrográfiai vizsgálatok során kimutattam, hogy ez a 

feltétel teljesül. A kémiai összetétel (mikroszonda, BSE) vizsgálatok rámutattak arra, hogy az 

eredeti magmás spinell összetétel nem mutatható ki a vizsgált szemcséken. A retrográd 

átalakulás következtében az egykori Cr-spinellek ferritkrómittá alakultak. Az átalakulás az Al 

tartalom csökkenésével és a Cr relatív növekedésével járt. A számított T (°C) értékek ezért 

nem utalhatnak a protolit egyensúlyi hőmérsékletére, hanem az átkristályosodás T (°C) értékét 

adják meg, ami 637-669 °C körüli. Ez jó egyezést mutat az előző termométer adataival. 
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III. 1. táblázat A Gyódi Szerpentinit termometriai számításainak eredményei (°C) 
termométer hivatkozás Opx mag Opx szegély Opx mag-

Ol mag
Opx szegély -

Ol
Ol pb-Spl 

mag
Chl

Opx Mercier, 1976, 1980 1036 635-680
Ca-in-opx Brey & Köhler (1990) 986 591-652

Cr-Al-in-opx
Witt-Eickschein & Seck 
(1991) 728 637-669

Opx-Ol Berger & Vannier (1978) 1100-1171 900-1036
Povdin (1988) 1096-1171 897-1032

Ol-Spl Fabriès (1979) 693
Ballhaus és mtársai (1991) 618

Chl
Cathelineau & Nieva (1985) 215-272 

Olpb � porfiroblasztos olivin 

 

Ortopiroxén-olivin termométerek 

A szöveti vizsgálatok során mind az olivin, mind az ensztatit szemcsék több szöveti 

típusát mutattam ki (lásd II.1.2.1. fejezet). A termométerek alkalmazásánál az egyensúlyban 

lévő opx-ol párok vizsgálata alapján számolhatjuk ki az egyensúlyi hőmérsékleteket. 

Feltételezve, hogy a két primer fázis egyensúlyba került, a porfiroblasztos olivin szemcse 

magjának és a porfiroklasztos ensztatit szemcse magjának kémiai összetételét használtam fel a 

számoláshoz. A számított értékek a felsőköpeny viszonyokra adnak információt. Amíg az 

ensztatit szemcsék összetételében a mag-szegély profilban különbséget lehet kimutatni, addig 

az olivin szemcsék esetében számottevő eltérés nem látható. Ezért a termométer reálisabb 

adattal szolgálhat a köpeny hőmérsékletére. 

Két extraásvány termométert is alkalmaztam (Berger & Vannier, 1978, Povdin 1988), 

melyek adataiban csak nagyon kis eltérés mutatható ki. A mag összetételből számolt 

hőmérséklet 1100-1170 °C. Az ensztatit szegélye és olivin összetétele alapján 900-1036 °C 

adódott. 

 

Olivin-spinell termométer 

A termométerek az olivin�spinell közti Fe2+�Mg elemmegoszláson alapulnak. Két 

formulát: a Fabriès (1979) és a Ballhaus és mtársai (1991) által kalibrált termométert 

használtam a számításokban. Mivel a protolit spinelljei átalakultak, ezért a peridotit 

egyensúlyi hőmérsékletére nem kaphattam jó eredményt, viszont az átalakulás 

csúcshőmérsékletére igen. Az értékek 618-693 °C közé esnek. 
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Klorit termométer 

 A szerpentinitesedés hőmérsékletét megtudhatjuk a klorit termométerek 

alkalmazásával. A klorit egyértelműen a hidratáció során képződött másodlagos ásvány. A 

petrográfiai vizsgálatok alapján főként a piroxén-amfibol doménben fordul elő. 

A Cathelineau, M. & Nieva, D. (1985) által kalibrált termométer a klorit tetraéderes 

pozíciójában lévő Al koncentrációját használja a számolás során. A formulában Kranidiotis, 

P. & MacLean, W.H. (1987) az Al(IV) értékét korrigálta (8. sz melléklet), mely 

figyelembevételével történtek a számítások. 

 Az eredmények alapján a kloritok 215-272 °C közti értékeket adtak (III. 1. táblázat), 

azonban az adatok nagy része 231-250 °C közé esik. A kloritok szegély és mag értékei közt 

szignifikáns különbség nem mutatható ki. 

 

III. 3. 2. TERMOBAROMETRIAI MODELLEZÉS 
 

A kvantitatív evolúció vizsgálatának második lépéseként a petrográfiai vizsgálatok 

során megállapított egyensúlyi ásványegyüttesek alapján a THERIAK�DOMINO programokkal 

(de Capitani & Brown, 1987, de Capitani, 1994) történt a termobarometriai modellezés. 

Bemeneti adatként a teljes kőzet moláris főelem összetételei (mólszám), valamint egy ásvány 

adatbázis és ásvány oldat modellek szolgálnak. A számítások ideális elegykristály sorokon 

történtek: olivin (forszterit-fayalit), ortopiroxén (ensztatit�ferroszillit), spinell (spinell�

hercinit), cpx (diopszid�hedenbergit). A termodinamikai adatbázis Berman (1988) adataira 

épül. A THERIAK program a petrográfiai vizsgálatok során meghatározott ásvány-

paragenezisekre számolja ki adott PT tartományban a legalacsonyabb Gibbs energiájú 

fázisokat. A DOMINO program hasonlóan egy adott PT ablakban modellezi az összetétel 

alapján várható ásványreakciók izográdjait .(A használt ásványnév rövidítések Kretztől 

(1983) származnak.) 

A termometriai számítások alapján a protolit hőmérsékleti viszonyait meg lehet 

becsülni, azonban a nyomásértékekre kalibrált barométer hiányában az irodalmi adatok 

tükrében csak durva becslést adhatunk. A felsőköpeny eredetű ultrabázitok 

nyomásviszonyainak becslésére az Al fázis típusa adhat támpontot, mivel pontosan kalibrált 

barométer jelenleg nincs. Jól elkülöníthetők a plagioklász-spinell-gránát tartalmú ultrabázitok 

nyomásuk, illetve forrásrégiójuk mélysége szerint. A Gyódi Szerpentinit a spinell tartalmú 

ultrabázitok csoportjába tartozik, mivel az Al fázis Cr spinellként volt jelen, sem 

plagioklászföldpát (kivéve az ÁGK-2359 számú mintát), sem gránát nem mutatható ki a 
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reliktumban. A régió nyomásértéke szerzőktől függően változik, általában 6-15 kbar között 

található (pl. Bucher és Frey, 1994). (A retrográd fázisban az ultrabázit átszeli az ortopiroxén 

+ spinell + olivin + H2O = klorit reakciót.) 

A DOMINO program segítségével a gyódi szerpentinit protolitjának nyomása 

kiszámítható. A protolithoz legközelebb álló ultrabázit tartalmú szerpentinit (ÁGK-7084 

számú) minta paragenezisét (Ol+En+Cen+Spl) és mólszámban megadott összetételét 

használtuk a modellezéshez. Az egyensúlyi ásványreakciókat 900�1200 °C között vizsgáltuk 

a termometriai számítások eredményei alapján. Az ásványfázisok összetétele is számítható a 

programmal. Mivel a spinell elegykristályban a program Cr�tagot nem számol, csak Fe�t 

(hercinit), ezért a többi fázisba kevesebb Fe jut a ténylegesnél, ami Mg-ban gazdagabb 

összetételt eredményez mind az olivin, mind az ensztatit esetében. 

A fázisreakciókat az III. 3. ábra tartalmazza. A protolit összetétele alapján az 1 (An�

in) és a 2 (Grt out) reakcióval lehatárolt terület képviseli a gyódi minták forráskőzetének PT 

viszonyait. A termometriai számítások eredményét kontrollálva a hőmérséklet <1170 °C, 

valószínűleg 1030-1080 °C. A nyomás a hőmérséklet figyelembevételével 8,5 kbar körüli.  

 

III. 3. ábra Az ultrabázit tartalmú szerpentinit egyensúlyi paragenezise PT diagramon 
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A termometriai számítások eredményeként több módszer is egy 630-680 °C közötti 

eseményt jelöl. Mivel a primer alkotókon történtek a mérések, ezért közvetlenül nem ismerjük 

az eseményhez köthető paragenezis összetételét. A DOMINO program alapján az adott 

hőmérséklet tartományhoz a tremolit és az antofillit kialakulása köthető. Az amfibolok a 

protolit kisfokú hidratációja során jönnek létre a relikt piroxén tartalmú doménben. Az 

Ol+En+Tr+Ath ásványegyüttes modellezésének az eredményét az III. 4. ábra tartalmazza. Az 

x tengelyen a teljes hidratációnak 10�20 %�nál játszódnak le a reakciók nagyon szűk 

tartományban. A nyomás is megállapítható, mivel az antofillit kialakulása nyomásérzékeny 

reakció. Az III. 4. ábra 3. számú reakciója alapján (az antofillit in�out reakciója) a nyomás 4 

kbar alatti és valószínűleg 2 kbar feletti. A szöveti vizsgálatok összhangban vannak a 

modellezés eredményeivel, mivel az antofillitet az ensztatit átalakulási termékeként 

azonosítottam.  

 

III. 4. ábra Az ultrabázit tartalmú szerpentinit egyensúlyi paragenezise PT diagramon 
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Az ultrabázit retrográd pályája során növekvő hidratációt figyelhetünk meg. A 

kialakuló ásványtársaságot elsődlegesen a szerpentin ásványok uralják, mellettük talk, klorit, 

magnetit fordul elő. Ezekre azonban kalibrált termobarométer nem létezik. 

A DOMINO program segítségével a hidratált ásványfázisok stabilitási tartományai 

alapján lehetőségünk van rekonstruálni az ultrabázit szerpentinitesedésének folyamatát. A 

modell hőmérséklet értékének beállításához a klorit termométer eredményét használtuk fel. A 

klorit termométer alkalmazásával meg lehet becsülni a szerpentinitesedés hőmérsékletét, mely 

230-270 °C körül játszódott le. A petrográfiai megfigyelésekkel jó egyezést mutatnak a 

tartományban előforduló ásványfázisok (III. 5. ábra), melyek a lizardit�krizotil�klorit 

együttessel jellemezhetők. Az III. 5. ábra x tengelyén a teljes és a 30%�os hidratációs 

tartományt ábrázoltuk. Ebben a mintegy 250 °C alatti paragenezisben antigorit nem található. 

A szöveti bélyegek alapján az antigorit poszttektonikus a retrográd hidratációs ásványokhoz 

képest. A pszeudomorf szövet átkristályosodásával alakul ki nem pszeudomorf, 

interpenetrating, azaz �egymásba hatoló� szövetben. Az ábra alapján a stabilitási mezeje 

magasabb hőmérsékleten jelentkezik, mint a pszeudomorf szövetű szerpentinit alkotóié. 

 A S2 foliáció mentén antigorit és talk együtt fordul elő. A két ásvány alacsonyabb 

hidratációs fokon koegzisztens, mint a pszeudomorf szövetű szerpentinit típusok. 

Kialakulásukhoz hőmérséklet�emelkedésre és dehidratációra volt szükség. Azonban a 

rendszerben nyomásérzékeny reakció nincs, így pontosan nem lehet meghatározni a PT 

változás mértékét. 
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III. 5. ábra Az ultrabázit tartalmú szerpentinit egyensúlyi paragenezise PT diagramon 
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KÖVETKEZTETÉSEK 
Összefoglalva a termometriai számítások eredményeit megállapítható, hogy a 

szerpentinit prekurzor kőzetének egyensúlyi hőmérsékletét a primer alkotók átkristályosodása 

miatt pontosan nem lehet megadni. A primer ásványparagenezis összetételére vonatkozóan 

kevés adat áll rendelkezésünkre. A szemcsék magjában helyenként megőrződött az eredeti 

vagy ahhoz közeli magmás összetétel. Ezek figyelembevételével az alkalmazott termométerek 

alapján a minimum hőmérséklet 986 °C (Ca-in-opx), a maximum 1172°C. Az egyensúlyi 

fázisok közti reakciók alapján pontosítható a protolit PT tartománya. Valószínűsíthető, hogy 

Gyódi Szerpentinit prekurzor peridotitja 1036-1100°C és 8,5 kbar körülmények közötti 

felsőköpeny régióból származik (III. 6. ábra). A felsőköpeny felemelkedése során magasabb 
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régióban enyhén hidratálódott, mely során az ensztatit tremolit-antofillit együttes jött létre. Az 

átkristályosodás szinte az összes alkalmazott termométer adatai alapján 630-690°C közé 

tehető, legvalószínűbb a 635-680 °C. Az antofillit kialakulás 2�4 kbar nyomás között történt. 

 A szerpentinitesedés hőmérséklete 230-250 °C között mehetett végbe, amit felülírt egy 

hőmérséklet- és − valószínűleg − nyomásemelkedés következtében létrejött átkristályosodás 

és dehidratációs folyamat. 

 

III. 6. ábra A Gyódi szerpentinit kvantitatív evolúciója a PT térben 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A dolgozat feladata a Gyódi Szerpentinit test radioaktív hulladék tárolására való 

alkalmasságának megállapítása volt. Mivel a szerpentinit test a Dél-Dunántúl kristályos 

aljzatában, közel 60 m vastag fiatal üledékes kőzetek által befedve található, ezért közvetlenül 

nem tanulmányozható. A kőzettestet a Gyód-2. számú fúrás tárta fel 65-131 m közötti 

mélységben. A fúrómagokon végzett részletes ásványtani és petrográfiai vizsgálatok 

eredményeként három fő kőzettípust különítettem el: a típusos szerpentinit palás és basztitos 

változatát, valamint az ultrabázit tartalmú szerpentinitet. A geokémiai vizsgálatok alapján ki 

lehet jelenteni, hogy a szerpentinitek hasonló kémiai összetételű kőzetek, különbség csak a 

szerpentinitesedés mértékében mutatható ki. A korábbi feldolgozások eredményeit, melyek 

különböző összetételű kiindulási kőzetekre utalnak (piroxenit, dunit, olivindiabáz) 

vizsgálataim nem igazolták.  

A Gyódi Szerpentinit fő� és nyomelem eloszlásai kimerült köpeny eredetű protolitra 

utalnak. A protolit relikt alkotóinak geokémiai összetétele alapján (Ol Mg#) arra 

következtetek, hogy a relikt kőzetalkotók az asztenoszféra parciális olvadásának 

eredményeként egy kiürült köpenyag maradványai. A szerpentinitek CIPW normái a 

Streckeisen�diagramon kivétel nélkül a harzburgitok mezejébe esnek, ahogy a frakcionációs, 

differenciációs diagramokon a harzburgitokkal együtt jelennek meg. (Vizsgálatai során Balla 

(1983, 1985) is hasonló eredményre jutott.) Az elem-mobilizációs vizsgálatok eredményeként 

kimutattam, hogy a szerpentinitesedés alapvetően izokémikus reakcióként játszódott le a 

legtöbb komponens tekintetében, azonban látványos gazdagodás mutatható ki az Al2O3-

mennyiségében. A protolit FeO tartalma a szerpentinitesedés hatására feloxidálódott, így erre 

nézve relatíve elszegényedett a rendszer. A TiO2 elszegényedése valószínűleg a késői CO2 

metaszomatózishoz (karbonátok képződéséhez) kapcsolódik (Hynes, 1980 és Schandl & 

Naldrett, 1992). Az olivin magas Mg és Ni tartalma alapján az olivin kimerült köpeny 

ultrabázit reliktuma, s nem progresszív metamorfózissal jött létre, mint ahogy azt Erdélyi 

(1971) feltételezte. A termometriai számítások és a modellezés eredményeként az ultrabázit 

1030-1080 °C és 8,5 kbar felsőköpeny körülmények közt alakulhatott ki. Az elsődleges 

ásványtársulás, mely e körülmények között stabil: (Cen)�opx�ol�Cr-spinell. A protolit 

szöveti vizsgálatai során plasztikus deformáció nyomai mutathatók ki, melyek felsőköpeny 

körülmények közt mentek végbe. 
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A protolit petrotektonikai helyzetét nem lehetett pontosan rekonstruálni, mert az 

indikátor ásványokként használt krómitok metamorfizálódtak. A Fe3+# - TiO2 és Cr/(Cr+Al) - 

TiO2 diagramokon (Arai, 1992) a szigetív területek közelében találhatók a gyódi minták. A 

bennük fellelhető klinoensztatit a terresztrális előfordulási környezetei közül, a szigetívek 

ofiolitos sorozatába tartozó boninites lávák forráskőzetével rokonítható. Sharaskin és mtársai 

(1980), valamint Sameshima és mtársai (1983) a klinoensztatit tartalmú magmákat kimerült 

köpeny peridotitok nagyfokú parciális olvadási termékének tartják. Az AFM diagramon a 

Bonatti & Michael (1989) által meghatározott lemeztektonikai környezetek mezői közül a 

kimerült óceáni területekhez áll közel a Gyódi Szerpentinit. 

Az ensztatitok alacsony Al tartalma azonban a kimerült köpenyanyaghoz képest is 

alacsonyabb. Az En szegély és mag összetétele alapján a termometriai számítások eltérő 

hőmérsékletet adtak. A szegélyen 637-669 °C közötti értékek adódtak, ami az eredeti magmás 

ensztatit átkristályosodására utal. A szöveti vizsgálatok alapján az ensztatit porfiroklasztok 

környékén másodlagos, egyensúlyi szövetű En2 szemcsék figyelhetők meg, melyek 

valószínűleg ezt a metamorf eseményt őrzik. Ebben a hőmérséklet�tartományban jött létre a 

tremolit és az antofillit is az ensztatitból hidratációval. Ez a protolit felsőköpeny helyzetből 

történő kiemelkedését jelzi, mely deformációs eseményhez a reliktumban megfigyelhető S0�

lal jelölt palásság kialakulása kapcsolódik. Ebben a deformációs térben kristályosodtak át az 

ensztatit szemcsék és alakultak ki az amfibolok. A harzburgit további, fokozatos emelkedése 

és hidratációja következtében a piroxén-ensztatit domén részben talkká és szerpentinné, az 

olivin tartalmú domén szerpentinitté alakult. A szerpentinitesedés a klorit termométer alapján 

230-250 °C körül ment végbe. A szerpentinitesedés korai szakaszában alakultak ki az E1 

szerpentin erek. Az őket létrehozó deformációs rendszer a szerpentinitesedés előrehaladottabb 

szakaszától eltérő volt. A primer alkotók hidratációja sűrűségcsökkenést és ugyanakkor 

térfogat-növekedést jelent. Ez utóbbit tükrözik az E2 krizotil erek, melyek meredeken szelik 

át az E1 ereket. Az E2 erekkel szinkinematikus nyírás is működött, ami az S1 foliációban a 

leglátványosabb. Az E3 crack-seal típusú szerpentin erek kialakulása tektonikus folyamathoz 

köthető, amit hosszabb-rövidebb idejű folytonosság jellemez. Az erek kialakulásában a 

periodicitásnak fontos szerepe van. Dilek és mtársai (1997), valamint Andreani és mtársai 

(2004) az óceánközépi-hátság (MARK) területén hasonló szerkezetű �crack-seal� erek 

kialakulására vonatkozóan megállapították, hogy a felnyílásuk több szakaszos, nem pedig egy 

folytonos esemény eredménye. Kialakulásuk a szerpentinitesedett peridotit egy fő törési 

zónához kapcsolódó elmozdulásával, lenyíródásával magyarázható. 
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A szerpentinit fő kőzetalkotó ásványai a lizardit, kevés krizotil, másodlagos magnetit 

és klorit, melyek az ultrabázit hidratációja során keletkeztek. A relikt ultrabázit olivin 

tartalmú doménjeiből pszeudomorf, hálós szövet, míg a piroxén-amfibol tartalmú doménből 

basztitok alakultak ki. Mindkét szerpentinit egység jól őrzi a prekurzor ásvány szöveti 

bélyegeit. A szerpentinit sűrűn foliált palás és basztitos típusa (O�Hanley & Offler, 1992; 

O�Hanley, 1996) a fluidum áramlási pályáktól való távolsággal magyarázhatók. A tökéletesen 

szerpentinitesedett, nyírt palás szerpentinit található legközelebb az áramlási pályához, majd a 

basztitos szerpentinit és legtávolabb az ultrabázit tartalmú szerpentinit található. A gyódi 

fúrásban is megfigyelhető ez a zónáció: a fúrás 105 m körüli mélységében az amfibolpalák 

jelölik ki azt a törési zónát, mely transzport pályaként működhetett. Ettől távolodva 

megjelennek a basztitos szerpentinitek és az ultrabázit tartalmú szerpentin is a �kernel� 

szerkezet részeként. 

Következő eseményként a hálós szövet fokozatos deformációját lehet kimutatni, mely 

során a háló egységek torzulnak, majd felnyílnak, és átkristályosodik a pszeudomorf szövet; 

egymásba hatoló, és összefogazódó szövetrészek fejlődnek ki. A lizardit helyett antigorit 

alakul ki, elsődlegesen a basztitokban. Az S1 foliációs irányokra meredek szögben antigorit�

talk tartalmú S2 foliáció is megjelenik. A termodinamikai modellezés során megállapítható, 

hogy a dehidratációval járó folyamat a szerpentinitesedéshez képest magasabb PT 

körülmények között játszódott le, ahol a hőmérséklet nem lépte túl az 500°C-t (Ulmer & 

Trommsdorff, 1995). Feltételezhetően a szubdukció hatására nőt a PT, ami a kőzetek 

dehidratációját eredményezte. Az S2 foliációs pályák azok a dehidratációs csatornák lehetnek, 

melyek mentén áramlott a felszabadult víz. A zónákhoz antigorit és talk kialakulása köthető. 

A Gyódi Szerpentinit test fejlődéstörténetét összefoglalva (IV. 1. Tábla) 

megállapítható, hogy egy kimerült felsőköpeny eredetű ultrabázikus tektonit, mely a primitív 

köpenyből (fertilis lherzolitból) eltávozó bazaltos parciális olvadék után maradt vissza. Az 

óceáni litoszféra részeként az ofiolit sorozat alsó tagját képezte. Köpeny diapírként 

fokozatosan emelkedve átlépte a Mohorovicic felületet, s felkerült abba a mélységbe, ahol az 

óceánaljzati metamorfózis hatására enyhén hidratálódott. A kiemelkedés során egyre 

intenzívebbé vált a hidratáció. Az elmozdulási pályák mentén amfibol-talk ásványtársaság 

fejlődött ki, mely a (�detachement� és transform) törési öveket jelöli ki a kőzettestben. Az 

óceáni lemezzel együtt szállítódott (spreading), mely a kollíziót követően szubdukálódott, de 

a gyódi test nem lépte át az 500 °C-os izotermát.  
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Jelenlegi földtani környezetével való kapcsolata egyelőre ismeretlen. Király (1996) a 

Délkelet-Dunántúl négy, tektonikailag elkülönült egységében (Görcsönyi-hát, Mórágyi gránit, 

Nyugat-Mecsek, Mecsekalja vonal) négy metamorf-metaszomatikus eseményt tudott 

elkülöníteni.A polimetamorf kristályos aljzatot ért első metamorfózist a Szederkényi (1974) 

által leírttal azonosította: a Görcsönyi-háton 5-7 kbar, 552-648 ºC, és feltételezhető a Nyugat-

Mecsekben is 6-8 kbar, 519-603ºC PT viszonyokkal jellemezhető. A második fázis a 

gránitosodással egyidejű közepes fokú, kis nyomású metamorfózis a resztitekben (<2 kbar, 

416-560ºC). A harmadik esemény biotit és mikroklin képződéssel járó káli-metaszomatózis, a 

Mórágyi gránit előfordulásaihoz köthető. A negyedik és egyben utolsó esemény retrográd, 

alacsony hőmérsékletű fázis, amely az egész területet érintette. A gyódi testben kimutatott 

metamorf fejlődéstörténet nem mutat kapcsolatot a Dél-Dunántúl fejlődéstörténetével. Ahogy 

az általunk (Horváth és mtársai, 2003) vizsgált eklogit sem, mely közepes eklogit fáciesű 

(600-650°C, 13-15 kbar) csúcs metamorfózist rögzít és retrográd metamorfózisa (500-570°C, 

8-12 kbar) is eltér a polimetamorf kristályos aljzatétól. 

Mindezek tükrében a Gyódi Szerpentinit a környezetében elszigetelt köpeny eredetű, 

Alpi-típusú ultrabázikus kőzettest, mely tektonikusan helyeződött át jelenlegi helyére. 

A szerpentinit test petrográfiai, geokémiai és kőzetfizikai adataiból felépített földtani 

fejlődéstörténet alapján elkészítettem a test kőzetváz modelljét (IV. 1. ábra), mely alapján 

biztonsággal megválaszolható a doktori dolgozat céljaként megfogalmazott kérdés: alkalmas-

e a Gyódi Szerpentinit radioaktív hulladék tárolására? 

A petrográfiai és a CT vizsgálatok kombinációjával feltérképeztük a fúrás 

anizotrópiáját, majd ezen a parametrizált kőzetvázon értékeltük a feltöltéses CT vizsgálatok 

eredményeit. Kimutattuk, hogy a relikt ultrabázit a legalacsonyabb porozitású kőzettípus a 

szerpentinit testben, ezért vízrekesztő kőzetnek tekinthető. Ez jó egyezést mutat azzal a − 

nemzetközi viszonylatban is elfogadott − gyakorlattal, miszerint az őspajzsok, nagy 

vastagságú magmás testek (vulkanitok is) radioaktív hulladék tárolására alkalmasak. Az 

eredmények igazolják a gyódi test kiválasztásának megalapozottságát. A Gyódi Szerpentinit 

korábbi vizsgálatai során azt feltételezték, hogy a test központi részén egy összefüggő 

ultrabázit tömeg van, s ez alapján alkalmas lehet a radioaktív hulladék befogadására. 

Vizsgálataim során kimutattam, hogy az ultrabázit reliktumok a fúrás kis szakaszán jelennek 

meg, s ott sem összefüggő testként, hanem az S1 foliáció mentén elnyírt lencsék, boudinok 

formájában. A relikt ultrabázit lencséket szerpentinit sávok burkolják  
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IV. 1. ábra A Gyódi Szerpentinit kőzetváz modellje 
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Ezek a szerpentinitesedés során létrejött pszeudomorf szövetű szerpentinek kis 

porozitású, tehát jó vízrekesztő tulajdonságokkal rendelkező kőzetek, melyek szigetelik, 

beburkolják, lezárják az ultrabázit egységeket. A szerkezet menti feltöltéses vizsgálatok 

kiértékelésekor a szintektonikus S1 foliáció mentén áramlást mutattunk ki, ami potenciális 

fluidum áramlási zónaként működhet. A szerpentinit másik fő szerkezeti iránya, az S2 szintén 

áramlási pályaként működik. Az S1-hez képest nagyobb a porozitása és így jobb a vízvezető 

képessége. Ezt azzal magyarázom, hogy az S2 foliációban a szerpentin ásványok mellett 

(antigorit) talk is kimutatható. A szerpentinit tektonikájában, áramlási viszonyaiban kiemelt 

fontosságú a puha, kis ellenálló képességű ásványok térbeli előfordulása. A szerpentinitben a 

talk tartalmú zónák permeabilitása és deformációval szembeni viselkedése eltérő a 

környezetükhöz viszonyítva (Boschi és mtársai, 2006, Escartín és mtársai, 2001, 2004, Searle 
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& Escartín 2004). Ennek oka, hogy a talk reológiai tulajdonságait tekintve különösen puha 

ásvány, s míg a szerpentinit rendezett (pszeudomorf szövet) szerkezetben fordul elő, addig a 

talk fészkekben, csoportokban, rendezetlenebb szövetben jelenik meg. A szerpentinit testben 

lévő keskeny törési zónákban az amfibolokkal (antofillit, tremolit) együtt fordul elő. Az ilyen 

nyírt zónákról Escartín és mtársai (2004) kimutatták, hogy az óceáni litoszféra mozgásában, a 

szubdukció menetében a talkos dehidratált zónáknak jelentős szerepük van. 

A dolgozat végeredményeként kijelenthető, hogy a Gyódi Szerpentinit a benne lévő, 

metamorf fejlődése során kialakult fluidum vezető pályák jelentős mennyisége miatt 

radioaktív hulladék izolálására feltehetően nem alkalmas. 
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SUMMARY 
 

The primary goal of the thesis was to evaluate the rock bodies of the Gyód 

Serpentinite Formation with regards to its suitability for long-term nuclear waste reposition. 

Rock bodies of the formation are found in the crystalline basement of Southern Transdanubia 

covered by younger sedimentary sequences of considerable thickness of ca. 60 m, hampering 

direct studies. Cores of this rock body are known from the borehole Gyód-2 at a depth of 65-

131 m. Via detailed mineralogical and petrographic study of core samples from the referred 

borehole three major rock types could have been identified in the sequence: typical foliated 

and bastite-bearing serpentinite as well as serpentinite with ultramafic content. According to 

the findings of detailed geochemical investigations, the three serpentinite types were proven 

to be similar in chemical composition with difference observable only in the degree of 

serpentinization alone.  Findings of previous studies on this rock body assuming a source rock 

of differing composition (pyroxenite, dunite, and olivine-diabase) can not be corroborated on 

the basis of our results.  

The distributions of main and trace elements refer to an origin of an impoverished 

mantle protolith.  The CIPW spots of serpentinite samples on the Steckeisen diagram all fall 

into the field of harzburgites. They are also clustered together with harzburgites on the 

fractionation and differentiation diagrams. Balla (1983, 1985) received similar results during 

his studies as well. As was shown by the findings of element mobilization studies, the process 

of serpentinization was mainly an isochemical reaction with a considerable enrichment of 

Al2O3 regarding most components. The FeO of the protolith was oxidized as a result of the 

serpentinization process yielding a system impoverished in this component. An 

impoverishment of TiO2 must be linked to a delayed CO2 metasomatism (carbonate 

formation) (Hynes, 1980 és Schandl & Naldrett, 1992). The high Mg and Ni content of the 

olivines indicates that they are ultramafic relicts of an impoverished mantle rock rather than 

being the outcome of progressive metamorphism as was postulated formerly by Erdélyi 

(1971). As shown by the results of thermometric calculations and modeling, the referred 

ultramafic rock body must have formed in the upper mantle at a pressure of 8.5 kbar and 

temperatures ranging between 1030 and 1080 °C. The primary stable mineral association was: 

(Cen)�opx�ol�Cr-spinell. Fabric analysis of the protolith detected traces of plastic 

deformation occurring most likely in the upper mantle.  
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The exact petrotectonic position of the protolith could not have been determined, as 

the indicator chromites suffered metamorphism. The Gyód samples fall close to the field of 

island arcs on the Fe3+# - TiO2 and Cr/(Cr+Al) - TiO2 diagrams (Arai, 1992). The presence of 

clinoenstatite among the terrestrial source areas indicate a close relationship with the source 

magmas of boninitic lavas present in the ophiolitic sequences of island arcs.   Sharaskin et al. 

(1980), and Sameshima et al. (1983) considered magmas containing the mineral clinoenstatite 

to have formed as a result of partial melting of impoverished mantle peridotites.  On the AFM 

diagram depicting various plate tectonic settings determined by Bonatti & Michael (1989) 

samples of the Gyód Serpentinite are clustered in the area of impoverished oceanic regions. 

However, the recorded Al content of enstatites in our samples was lower than that 

determined for impoverished mantle rocks. Compositions of enstatite determined in the 

marginal and central areas of the mineral yielded highly different formation temperatures as 

shown by thermometric calculations. The calculated marginal temperature values ranged 

between 637 and 669 °C, indicating a secondary recrystallization of the original mineral.   

Fabric analysis revealed the presence of secondary, equilibrium En2 grains in the vicinity of 

enstatite porphyroclasts, which might serve as a record of this metamorphic event. Hydration 

of the original enstatite yielded the formation of tremolite and antophyllite in this temperature 

interval as well. All these observations refer to an uplift of the protolith from its original 

upper mantle environment. This deformation event is recorded in the foliation observable in 

the relict and marked as S0. The event is also seen in the recrystallization of enstatite grains 

and the appearance of amphibole minerals. A successive gradual uplift of the harzburgite 

body and concomitant hydration resulted in the alteration of the pyroxene-enstatite domain 

into talcum and serpentine, while the olivine-bearing domain was transformed into 

serpentinite. The process of serpentinization occurred around the temperatures of 230-250°C 

as shown by the chlorite thermometer. The E1 serpentine veins developed during the initial 

stage of serpentinization. The deformation event responsible for their formation is different 

from the more mature part of the serpentinization. A hydration of the primary components is 

ultimately accompanied by a density drop and an increase of the volume. This latter event is 

clearly seen in the presence of E2 chrysotile veins crossing the E1 veins at a relatively high 

angle. There is sign of synkinematic shear acting parallel with the development of the E2 

veins and most spectacular in the S1 foliation. The emergence of E3 crack-seal type 

serpentine veins can be linked to tectonic movements, characterized by shorter-longer 

continuity. Periodicity is an important feature in the development of the veins. Dilek et al. 

(1997), as well as Andreani et al. (2004) working on mid-oceanic ridge rocks identified 
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similar crack-seal veins, which were considered as the outcome of several, successive crack 

events rather than a single continuous event.  Their development could have been linked to 

the shear displacement of the serpentinized peridotite body linked to a major fault zone.   

The main mineral components of the serpentinite rock are those of lizardite, some 

chrysotile and secondary magnetite and chlorite, which emerged as a result of the hydration of 

the ultramafic rock. The olivine-bearing domain of the relict was transformed into a 

pseudomorphic, webby matrix, while the pyroxene-amphibole bearing domain was 

transformed into bastites. Both serpentinite units managed to preserve the original texture of 

the precursor minerals. The presence of densely foliated on the one hand and bastitic 

serpentinites on the other hand (O�Hanley & Offler, 1992; O�Hanley, 1996) refer to the 

distance of the rock body from the fluid migration pathways. The sheared, foliated 

serpentinite, which has undergone the entire serpentinization process, is located closest to the 

fluid migration paths, followed by the bastitic serpentinite at successively increasing distances 

and finally the one with ultramafic components. This type of zonation is clearly observable in 

the samples of the Gyód Serpentinite as well. Within the borehole, the fault plane, which 

could have functioned as a fluid migration path is marked by the presence of amphibole 

schists at a depth of 105 m. Then going successively greater distances from this point the 

bastitic then finally the ultramafic serpentinites also turn up in gradual order as part of the 

kernel structure.   

As a result of the next geological event, a gradual deformation of the decussate texture 

could have been identified. As a result of this process, the individual decussate units are first 

distorted then opened up and recrystallized yielding a pseudomorphic structure of intertwined 

texture areas. Lizardite is displaced by antigorite primarily in the bastites. S2 foliation 

containing antigorite-talcum also develops at a high angle of S1 foliation trajectories.  From 

the thermodynamic models it�s quite clear that this dehydration process occurred at higher PT 

conditions than those characterizing the regular serpentinization, with temperatures below 

500°C.   An increase in PT must be attributed to some subduction process yielding a 

dehydration of the rock body. The S2 foliation trajectories must thus correspond to the 

dehydration channels enabling the escape of excessive water. The precipitation of antigorite 

and talcum can be linked to the zones.   

To sum up the evolution history of the Gyód Serpentinite the following can be stated 

(Table IV. 1.): the rock body corresponds to an ultramafic tectonite of the upper mantle, 

which must represent the remnant of the upper mantle after partial melting and the escape of a 

basaltic magma from the primitive mantle rock (fertile lherzolite).  
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This rock body was the lowermost member of the ophiolitic series of the oceanic lithosphere. 

Then as a mantle diaper it suffered gradual elevation crossing the Mohorovicic boundary and 

reaching a depth, where it was subjected to slight hydration as a result of the metamorphic 

transformation of the ocean floor. The gradual uplift was accompanied by successively 

increasing hydration. Along the detachment planes a mineral association of amphibole-talcum 

developed marking the former detachment and transform faults in the rock body. As a result 

of the ongoing spreading of the ocean floor, the developed rock body was transformed to the 

plate margin and was subducted after collision staying above the depth characterized by 

temperatures below 500 °C.   

Its present interrelationship with the surrounding rocks is not known. Király (1996) in 

the four tectonic units of the SE Transdanubian region identified 4 metamorphic-metasomatic 

events (Görcsöny Heights, Mórágy Granite, Western Mecsek Mts, Mecsek Foothill Line).  

The first metamorphic event affecting the polymetamorphic basement was identified 

as the one described by  Szederkényi (1974) and characterized by a PT of  5-7 kbar, 552-648 

ºC in the Görcsöny Heights and 6-8 kbar, 519-603ºC in the area of the Western Mecsek Mts, 

respectively. The second phase, coeval with the formation of the granite bodies was an 

intermediate grade low pressure event in the restites (<2 kbar, 416-560ºC). The third event, 

characterized by a potassium-metasomatosis and the formation of biotites and microcline can 

be linked to the Mórágy Granite bodies. The fourth, low temperature retrograde event affected 

the entire area. The Identified metamorphic evolution of the Gyód serpentinite can not be 

linked to the evolution of the SE Transdanubian region.  The eclogite studied by us from the 

Gyód sequence (Horváth et al., 2003) seems to refer to a different evolution from the other 

parts of the SE Transdanubian basement, marking a top phase of intermediate eclogite phase 

event (600-650°C, 13-15 kbar). Furthermore, the final retrograde event in our case (500-

570°C, 8-12 kbar) was also different from the one affecting the polymetamorphic basement. 

On the whole, the Gyód Serpentinit body seems to be an isolated, alien rock in its 

present setting, an Alpian type ultramafic rock body, which was tectonically displaced to its 

modern position. 

The geological history of the serpentinite body as inferred from the petrographic, 

geochemical and petrophysical parameters helped us to build up a model of the rock body 

(Fig. IV. 1.). This model enabled to test the primary question of our thesis. Namely whether 

or not the rock body is suitable as a site of nuclear waste reposition. 
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Fig. IV. 1. A model of the Gyód Serpentinite rock body 
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The anisotropic nature of the borehole was determined using a combination of CT and 

petrograhic approaches. The yielding parametric rock body model was used to evaluate the 

findings of injection CT studies. The relic ultramafic rock body was proven to be 

characterized by the lowermost porosity values within the entire serpentinite sequence, thus 

may be taken as an aquitard. This finding is congruent with the internationally accepted 

measure, that ancient shields and plutonic and volcanic bodies of large size are generally 

suitable sites of nuclear waste reposition.  These initial findings corroborated the assumptions 

that the Gyód Serpentinite was worth to be subjected to such investigations. Former studies 

presumed the presence of a continuous ultramafic rock body in the center of the Gyód 

sequence, rendering it suitable for nuclear waste reposition. Conversely, as my studies 

revealed the ultramafic relicts turn up only ina small part of the borehole and are highly 

dissected formed sheared lenses, boudins along the S1 foliation.  These lenses are coated by 
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pseudomorphic serpentinite film of low porosity, thus well isolating the ultramafic units.  

Detailed fluid injection studies revealed a potential fluid migration pathway along the S1 

foliation. The other structural direction along the S2 foliation must have also functioned as a 

potential fluid migration path as well. However, its higher porosity compared to S1 renders it 

a better fluid migration. This must be attributed to the appearance of talcum besides the 

serpentinite minerals (antigorite). The spatial distribution of soft, low resistance minerals are 

of outstanding in both the tectonophysical and hydraulical parameters of the serpentinite 

body.   The rheology and permeability of talcum bearing zones is fundamentally different 

from the neighboring areas (Boschi et al. 2006, Escartín et al. 2001, 2004, Searle & Escartín 

2004). While the structure of serpentinite is generally ordered (pseudomorphic fabric), talcum 

being an utterly soft mineral seems to form highly disordered scattered clusters. It appears 

together with amphiboles (antophyllite, tremolite) in the thin shear zones. Such dehydrated 

talc-bearing zones were identified to have a crucial role in the spreading and subduction of the 

ocean floor by Escartín et al (2004). 

Finally, it can be clearly stated as shown by the findings of our work, that the presence 

of numerous potential fluid migration paths thanks to its geological evolution hampers the 

suitability of the Gyód Serpentinite to act as a safe site for nuclear waste reposition.  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

A dolgozat elkészüléséhez hosszú út vezetett, mely során sokféle kihívásnak kellett 

megfelelnem. Mindezek nemcsak szakmailag, hanem emberileg is formáltak, míg idáig 

eljutottam. Szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni mindazoknak, akik az utamon 

támogattak abban, hogy elérhessek e mérföldkőig. Őszintén köszönöm szüleimnek 

áldozatvállalásukat és kifogyhatatlan segítségüket. Köszönöm feleségemnek és 
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színvonalát. Köszönöm Szederkényi Tibor professzor úrnak témaválasztását és az 

anyagvizsgálatok terén nyújtott segítségét. Köszönöm Hetényi Magdolna tanszékvezető 

asszonynak, hogy lehetővé tette az ösztöndíjam lejárta után is, hogy a tanszéken 

dolgozhassak. Köszönöm Kardos Sándornak az Alsó�Tisza� vidéki Természetvédelmi, 

Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatójának, hogy támogatta munkámat. 

Köszönöm Máté Zoltánnak és Konrád Gyulának a mintagyűjtés során nyújtott segítségét. A 

Raman spektroszkópiai és az elektronmikroszkópos mérések elvégzéséért Schubert Félixnek 

mondok köszönetet. A komputer tomográfiás kőzetvizsgálatok elvégzéséért és a feltöltéses 

CT vizsgálatok kiértékeléséért Földes Tamásnak tartozom hálával. Papp Gábornak a 

konzultációkat és a kölcsönadott csiszolatokat köszönöm. A röntgendiffrakciós méréseket 

Bertalan Ákos és Raucsik Béla készítette, és segédkeztek a diffraktogrammok 

kiértékelésében. A mikroszondás méréseket Horváth Péter végezte. A nyomelem 

vizsgálatokat Baczó Gáborné, a röntgenfluoreszcens spektrometria vizsgálatokat Hartyáni 

Zsuzsanna végezte. Mindannyiuknak köszönöm munkájukat. Külön köszönet illeti meg Eva 

Schandlt (University of Toronto) az elektronmikroszondás vizsgálatok elvégzéséért és 

önzetlen segítségéért. A Raman spektrumok kiértékeléséhez adott tanácsait köszönöm 

Caterina Rinaudonak (Università degli Studi del Piemonte Orientale �A. Avogadro� 

Alessandria) és Isabelle Danielnek (Laboratoire de Sciences de la Terre, Lyon), valamint 

Muriel Andreani (LGIT, Université Joseph Fourier, Grenoble), Javier Escartín (Laboratoire de 

Géosciences Marines, Párizs), Fred Wicks (Royal Ontario Museum), Frank Melcher (German 

Federal Institute of Geosciences and Natural Resources, Hanover) elektronikus levelekben 

nyújtott sokrétű segítségét köszönöm. Az ásvány� és kőzetkémiai számításokban és 
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értékelésükben nyújtott segítségért Bali Enikőnek, Nédli Zsuzsannának és Sandra Birtelnek 

(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) tartozom köszönettel.  

A dolgozat javításában, kritikai megjegyzésekkel való ellátásában témavezetőmön kívül Bali 

Enikőnek és Varsányi Zoltánnénak mondok köszönetet. Az angol fordításban nyújtott 

segítséget Gulyás Sándornak köszönöm. 

Végezetül köszönöm a Tanszék valamennyi dolgozójának az évek során nyújtott segítségét.
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MELLÉKLETEK 



1. sz. melléklet 

 

A GYÓD-2 SZ. FÚRÁS MINTÁIN TÖRTÉNT VIZSGÁLATOK ÖSSZESÍTÉSE 
 

ÁGK 
minta

lelőhely Mélység 
(m)

festés főelem nyomelem REE ásványkémia XRD kőzetfizika CT

7003 3. láda 62,0-65,2
7004 4. láda 65,2-68,0  +
7005 4. láda 65,2-68,0
7006 7. láda 75,5-78,8 + 
7007 7. láda 75,5-78,8 + 
7083 7. láda 75,5-78,8 + 
7083/b 7. láda 75,5-78,8 + + + +  + +
7008 8. láda 78,8-81,8
7084 8 láda 78,8-81,8 + + + +  +
7009 9. láda 81,8-85 + 
7010 10. láda 81,8-88,0
7011 11. láda 88-91
7012 12. láda 91-94
7013 12. láda 91-94 + + +
7014 13. láda 94-97 + + 
7085 13. láda 94-97
7015 14. láda 97-100 + + + +
7018 15. láda 100-103 + +
7016 16. láda 103-106
7017 16. láda 103-106 +
7019 16. láda 103-106
7020 16. láda 103-106
7021 16. láda 103-106
7022 16. láda. 103-106 +  +
7023 16. láda 103-106
7024 17. láda közép 106-108  +
7025 17. láda tető 106-108
7026 17. láda alja 106-108
7028 18. láda 108 m 108  +
7029 18. láda 109,5 m 109,5 +  +
7027 18. láda 110 m 110
7030 19. láda alja 110-113
7031 19. láda tető 110-113 + +  +
7032 19. láda közép 110-113
7033 20. láda alja 113-116 + + + +   +
7034 21. láda tető 116-119
7035 22. láda 119-122  +
7036 22. láda 119-122 +
7086 22. láda 119-122 + + +
7037 23. láda 122-126 + +  + + +
7038 24. láda közép 126-129  
7039 25. láda 129 m 129 +  +
7040 25. láda tető 129-130 +
7041 25. láda alja 131,5 131,5
400389 + + +
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EREDETI FÚRÁS DOKUMENTÁCIÓ 
 
 

0,0-30,21 30,22 0,03 
 
 
 
 
30,2-36,0 4,8 0,5 
 
 
 
 
 
35,0-35,8 0,8 0,4 
 
 
 
35,8-36  0,2 0,05 
 
 
 
36,0-40,0 4,0 1,1 
 
 
40,0-41,0 1,0 0,1 
 
41,0-42,0 1,0 0,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
42,0-43,0 1,0 0,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1 A fúrt szakasz teteje és talpa 
méterben 
2 A fúrtszakasz nagysága méterben 
3 A kihozott mag hossza m-ben 

Mag nincs. A karotázs mérései alapján a valószínű rétegsor a 
következő: 15,0 m-23,0 m között löszös agyag. 23,0-24,8 m 
között agyag, 24,8-26,0 m között durva homok, 26,0-31,0 m-
ig löszös agyag 
 
Vörös agyag, könnyen morzsolható, földesen széteső, teljesen 
lekerekített durva homok szemcsékkel (átl. 1,6 mm), nagy 
fehér, szürkésfehér mész konkréciókkal, melyek max. 10 cm-
esek. Fehér, 2 mm-es mészkonkréció törmelékével, fekete 
mangán foltokkal és dendrit kiválásokkal. 
 
Agyagos lösz, szürkéssárga, muszkovitos, sok kvarc és 
földpát törmelékkel, melyek 0,7 mm-sek. Erősen meszes, 
nagy szabálytalan alakú, 1,5 cm-es mészkonkréciókkal 
 
Homokkő, világos szürkéssárga, közepesen kötött, meszes 
kötőanyagú, finomszemű. 1-2 mm vastag limonitos sávokkal, 
a réteglapok mentén feldúsult nagy mennyiségű muszkovittal. 
 
Vörös agyag, könnyen morzsolható, homokos, sok fehér, 
szürkésfehér mészkonkrécióval.  
 
Homokos agyag, sárgásszürke, laza, széteső. 
 
Agyagmárga, világos szürke, néhol sárgás, erősen limonitos, 
2-3 mm-es limonitos sávokkal. A réteglapok mentén finoman 
muszkovitos. A réteglapokon vöröses-barna határozatlan 
körvonalú limonitos foltok láthatók, melyek valószínűleg a 
szerves élet nyomai. A mag alsó határán közel vízszintes 
irányú csúszási lap észlelhető, valamint a rétegre 
merőlegesen elhelyezkedő ismeretlen szerves maradvány. 
 
 
Homokkő, világos szürkésfehér, finomszemű, meszes 
kötőanyagú, kemény, kissé kagylós törésű. 
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43,0-44,0 1,0 0,1 
 
 
 
44,0-45,0 1,0 0,1 
 
 
45,0-46,0 1,0 0,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46,0-47,6 1,6 0,2 
 
 
 
 
 
 
 
47,6-48,2 0,6 025 
 
 
 
 
 
 
48,2�49,3 1,1 1,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agyagmárga, világos szürkésfehér, muszkovitos rétegzett, 
helyenként kékesszürke, tisztább anyagos sávok váltakoznak 
benne, a barna limonitos életnyomok itt is megtalálhatók. 
 
Homokkő szürkéssárga, finom szemű, jól osztályozott, 
muszkovitos. 
 
Agyagmárga, világos szürkéssárga, jól rétegzett. A 
réteglapok mentén finom homokos sávokkal, melyek 
muszkovitosak. Helyenként 1-2 mm-es limonitos sávok 
váltakozása figyelhető meg. A sávok határa szabálytalanul 
helyezkedik el. A sárga limonitos életnyomokon kívül több 
Limnocardium kőbél is előfordul, melyek nem irányítottak, a 
réteglappal párhuzamosan és arra merőegesen helyezkednek 
el. Előfordul olyan példány is amelynek mindkét teknője 
összefüggő. Igen jellemzőek még a körkörös keresztmetszetű, 
a réteglapra merőlegesen elhelyezkedő, rúd alakú agyag 
konkréciók, melyek általában sötétebb színükkel jól 
elkülönülnek az őket bezáró kőzettől. A konkréciók 
keresztmet-szetén jól megfigyelhető a koncentrikus limonit 
kiválás.  
 
Homokkő, világos szürkéssárga, apró szemű, jól osztályozott, 
laza agyagos-meszes kötőanyagú, jól rétegzett, helyenként 
limonit csíkos, vastagságuk 1mm körüli. A réteglapok között 
igen sok muszkovitot tartalmaz. Az osztályozott rétegzettség 
jól megfigyelhető. Az agyagmárgában leírt limonitos 
életnyomok itt is láthatók, de más nem.  
 
 
Agyagmárga, világos szürkésfehér, limonit sávos, jól 
rétegzett. Az osztályozott rétegzettség itt is megfigyelhető a 
helyenként finomhomokos sávok miatt. A réteglapok felülete 
sík és muszkovitos, melyek mentén elválik. A réteglapokon 
határozatlan körvonalú, szabálytalan életnyomok találhatók 
az előbb leírt agyagkavicsokkal együtt. 
 
Homokkő, világosszürke, laza, meszes-agyagos kötőanyagú, 
jól rétegzett, a fentebb leírttal teljesen egyező. 
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49,3-50,1 0,8 0,8 
 
 
 
 
50,1-50,3 0,2 0,15 
 
 
50,3-50,4 0,1 0,05 
 
 
50,4-62,0 11,6 2,9 
 
 
 
 
 
 
 
62,0-65,2 3,2 1,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65,2-71,2 6,0 5,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agyagmárga, homokos világos szürkéssárga, finom 
homokos, limonit sávos, jól rétegzett. A réteglapok mentén 
jól elváló, erősen csillámos, kagylós törésű. Szerves 
maradványt nem tartalmaz. 
 
Homokkő, szürkéssárga, apró szemű, laza kötésű, 
muszkovitos, a fentiekhez hasonló. 
 
Mészkő, szürkéssárga, apró kristályos, tömött szövetű, 
kemény, egynemű, kagylós törésű. 
 
Agyagmárga, szürkéssárga, finom homokos, jól rétegzett, 
muszkovitos, a réteglapokkal párhuzamo-san limonitos sávok 
figyelhetők meg. és pálcika alakú, kb. 1 cm hosszú féreg 
lakócsövek láthatók, barna limonit kitöltéssel. Hasonló alakú 
limonitos foltok a rétegdőléstől eltérő irányokban is 
megfigyelhetők. Feltehetően életnyomok. Az agyagmárgában 
Limnocardium maradványok is láthatók. 
 
Konglomerátum, erősen töredezett állapotban. A benne 
található kavicsok anyagának zöme: gránátos amfibolit, 
szerpentinit és kvarc. A kavicsok közepesen görgetettek, 0,5-
10 cm, max. 15 cm átmérőjűek. A kötőanyag sárgásfehér 
mészkő, melyben Limnocardium kőbelek, illetve lenyomatok 
találhatók. A mészhéjak kioldási üregeiben limonit kiválás 
látható. 64,0 m körül 0,4 m vastag, nagy amfibolit kavics 
található, melynek színe sötét zöldesszürke palás szerkezetű, 
a dőlése vízszintes. A palássági síkokkal párhuzamosan fehér, 
határo-zatlan körvonalú foltokban a kőzet szericites-
muszkovitos. Ezek a foltok a palássági dőlésre merőlegesen, 
vékony, fehér csíkokban jelentkeznek. A kavicsba egy 1,5 
cm-es gránát kristály látható. 
 
Szerpentinit, zöldesszürke, világoszöld erekkel és foltokkal, 
melyeknek anyaga dolomit, a repedések mentén fehér kalcit, 
mely helyenként borsóköves kiválású. A kőzetet a kalcit erek 
sűrűn behálózzák. A mag kemény egyenetlen törésfelületű, 
sok muszkovitot tartalmaz, főleg a foltokban több, mint az 
alapkőzetben. A mag alsó 2,5 m-e sötétebb színű, szilánkos 
törésű, kevesebb világos foltot tartalmaz, palássági dőlése 
48°. A kőzet szövetén több helyen is megfigyelhető az 
egykori nyúlt, oszlopos amfibol (?) kristályok helye, mivel a 
közöttük lévő teret valószínűleg magnezit ill. dolomit tölti ki. 
Az ily módon kirajzolódó egykori amfibol kristályok 
egymássál szöget zárnak be, hosszúságuk 1,5-2 cm. 
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71,2-77,7 6,5 6,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77,7-81,8 4,1 3,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81,8-85,3 3,5 3,5 
 
 
 
 
 
85,3-98,5 13,2 13,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerpentinit, zöldesszürke, egynemű, az előzőnél finomabb 
szemcséjű, egyenletes törésfelületű. Néhány, átl. 59° dőlésű 
repedés mentén kalcit bevonat figyelhető meg, átl. 3 mm-es 
vastagságban. Hasonló dőlésű repedések mentén világoszöld 
dolomit erek is előfordulnak. A mag 3,0 m-étől a palássági 
dőlés 62°-ra nő, foltosabbá válik és benne több ér figyelhető 
meg. A palássági dőléssel párhuzamosan világosabb 
muszkovitos, szericites illetve sötétebb sávok váltják 
egymást, melyek szabálytalan határvonalúak, helyenként 
kivastagod-nak, majd megszűnnek, vagy elágazva a kőzetet 
foltossá teszik. A palássági síkokra merőlegesen a kőzet 
törésfelületén a csillámok nem látszanak, itt a kőzet sötét 
színű tömött egynemű. 
 
Szerpentinit, sötét zöldesszürke, finom szemcsés, közepes 
keménységű. Az előző rétegben látható zöldesszürke foltok 
helyett erősen szericites, muszkovitos fehér foltok láthatók, 
melyeknek alakja szabálytalan, nem körkörös, inkább 
szögletes, körvonalai határozottak. Az erek száma erősen 
csökken, csak 1-2 hajszálvékony 0,5-1,0 mm-es erecske 
figyelhető meg. Palássági dőlés 65°. 78,8 m-től a fehér foltok 
sűrűbbé és egyre uralkodóbbá válnak és a kőzet ettől 
világosabb színűvé válik. A kőzet szövetében itt is jól 
megfigyelhetők a sötét, oszlopos amfibol kristályok. A 
vékony hajszálerecskék ebben a szakaszban is 
megfigyelhetők. 
 
Szerpentinit, sötét zöldesszürke, sűrűn fehérfoltos, a kőzet 
szövete rostozott, nem egynemű, rostos aktinolit 
kristályokkal. Egyenetlen törésfelületű, erek csak ritkán 
figyelhetők meg néhány mm-es karbonát kitöltés formájában. 
 
Szerpentinit, sötét zöldesszürke, kemény, egyenetlen 
törésfelületű. Sok fehér oszlopos aktinolittal, melyek a 
palássági dőlés irányában helyezkednek el. A palássági dőlés 
igen jól látható, értéke 82°. Az egész kőzet struktúrája az 
előzőhöz képest megváltozik, már nem szabálytalan foltos, 
hanem a palássági dőlés irányában sávozott, 1-2 vékony 0,5-1 
mm vastag, fehér dolomitos érrel. 83,1 m-ben 60°-os dőlésű 
karbonátos kitöltésű repedés található. 87,0 m körül, a 
palássági dőlés jól látható, értéke 85°, s irányával megegyező 
dőlésű aktinolit kristályokat tartalmaz. A mag alsó szakaszán 
dolomit kitöltésű repedések láthatók és a palássági irány 
elmosódottá válik. Rá merőlegesen 1-1,5 cm vastagságú zöld 
dolomitos sáv húzódik. 
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98,5-100,3 1,8 1,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100,3-101,0 0,7 0,7 
 
 
 
 
 
101,0-104,3 3,8 3,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
104,8-105,6 0,8 0,8 
 
 
 
 
 
 
105,6-106,3 0,7 0,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerpentinit, sötétszürke, nagyon kemény, tömött szövetű. Az 
előzőhöz viszonyítva jóval kevesebb világos elegyrészt 
tartalmaz. A palássági dőlés 70°, mely irányában jól 
elkülönült csillámos aktinolit csíkokat láthatunk. A mag 20-
60 cm-ig terjedő szakaszán 5db, átl. 1 cm széles, zöld dolomit 
sáv húzódik a palásodási irányra merőlegesen. A kőzet törése 
szilánkos, szövetére jellemző a tömött, homogén részek 
között elhelyezkedő sugaras, rostos talkos-szericites kiválás, 
mely a palásodási síkban helyezkedik el. 
 
Szerpentinit, sötétszürke, világos szürkén erezett, egyenetlen 
törésfelületű, kemény. Két helyen 2,5 mm-es karbonátos 
kitöltésű repedés húzódik, dőlése 60°. A palássági dőlés 
értéke 70°. A mag 20 cm-ben kerekded,1-2 mm-es pirit 
szemcse látható. 
 
A szerpentinit az előzőhöz viszonyítva világosabb szürke, 
egyneműbb, palásodási iránya nem látható. A világos 
elegyrészek elkülönülése nem figyelhető meg. Igen gyakori a 
pirrhotin, kalkopirit nyom. A magon 59°-os repedés mentén 
fehér karbonátos erek húzódnak. A mag 1,8-2,0 m-ig 4 cm 
vastag fehér karbonátos telér húzódik, s belőle vékonyabb 
erek ágaznak ki. Helyenként üreges, melyekben kalcit 
kristályok találhatók. 
 
Talkpala, világos, fehéres szürke, puha, oszlopos aktinolit 
kristályokkal, erősen rostos szerkezetű. A kőzetet meredek, 
88°-os dőlésű vetők szelik ketté, melyben 0,5 cm vastagságú 
karbonátos-szerpentines festés figyelhető meg, mely 
helyenként limonitos, dendrites. Néhol a csúszási irány is jól 
kivehető. 
 
Aplit, világos szürke biotitos, A talkpalával 60°-os sík 
mentén érintkezik. Ez a felület 0,5-1 cm-es domborulatokkal 
tarkított. Az aplitban függőlegesen és egymással 
párhuzamosan állnak a biotitok, melyek 1-3 mm nagyok. Az 
érintkezési felülettel a biotitok kb. 85°-os szöget zárnak be. 
Az aplit szegélyén kb. 0,5 cm vastag dús biotitos, sötétszürke 
sáv húzódik. Ebben, az érintkezési síkkal párhuzamosan 
állnak a 2-3 mm nagyságú biotitok. 
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106,3-110,4 4,1 1,9 
 
 
 
 
 
 
110,4-112,0 1,6 1,3 
 
 
 
 
112,0-112,3 0,3 0,3 
 
 
 
 
112,3-131,3 19,0 15,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talp: 131,3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerpentinit, világosszürke, közepes keménységű, szemcsés 
struktúrájú. Az egész kőzet egyenletesen, erősen csillámos, 
0,5 cm széles, 2-2,5 cm hosszú, zöld, oszlopos, szerpentines 
aktinolit kristályokkal. A mag alsó 20 cm-ben, 60°-os repedés 
mentén szerpentines, kaolinos kitöltés észlelhető, karbonátos 
erecskékkel. 
 
Szerpentinit, tömött szövetű, homogén, kemény, a 
muszkovitos erek és foltok hiányoznak. 1-2 hajszálvékony 
karbonátos erecske megfigyelhető. Palásodási irány nem 
látható. 
 
Szerpentinit, világos zöldesszürke, az előzőnél puhább 
szemcsés, mozaikos struktúrájú, helyenként erősen 
talkosodott. Vékony, 0,5-1 mm-es ill. változó vastagságú 
fehér kalciterek hálózzák be. 
 
Szerpentinit, sötét zöldeszürke, majdnem fekete, nagyon 
kemény, teljesen egynemű, homogén szilánkos törésű, 
palássági dőlés nehezen ismerhető fel, meredek 90°. A mag 
1,5-1,8 m-ben meredek vetősík húzódik, jól látható csúszási 
iránnyal. A mag középső részétől lefele egyre több szericites-
talkos világos rész látható, mely a palássági dőlés mentén 
csíkokban elkülönül. Helyenként szabálytalan körvonalú 
foltokban kivastagszik. A mag 115,37 m-ben meredek, 75° 
dőlésű repedés mentén rózsakalcit alakú dolomit 
kristályosodás észlelhető. A mag 121,0 m-ben kb. 3cm-es 
talkos-szerpentines kitöltés észlelhető, benne helyenként 
rostos azbeszttel. A magon lefelé haladva több helyen 
megfigyelhető a vékony 1-1,5 mm vastagságú függőleges 
irányú, egymással párhuzamos repedések mentén az azbeszt 
kiválás. Helyenként egy-egy, max. 4 cm hosszúságú világos-
zöld szerpentinitesedett oszlopos aktinolit kristály is 
megfigyelhető. A mag utolsó 10 cm-es szakaszán 50° dőlésű 
repedés mentén fehér magnezit kiválás látható 3 mm 
vastagságban 
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A GYÓD-2. SZÁMÚ FÚRÁS MINTÁINAK MAKROSZKÓPOS LEÍRÁSA 
 

Azon célom, hogy a Gyód-2 sz. fúrás rétegsorából reprezentatív mintagyűjtés során begyűjtött 

minták leletmentését elvégezzem, nem ért ott véget, hogy a tanszéki gyűjteménybe 

katalogizálva, rendszerezve kerültek a kőzetek. A dokumentáció során arra törekedtem, hogy 

minden mintát makroszkóposan leírjak, digitális fényképen rögzítsek, és vékonycsiszolatot 

készítsek belőle. Az értekezés szövegtörzséből kiemelve, a jelen melléklet tartalmazza a teljes 

leírást, míg a tézisbe az összegzést, a minták tipizálásának eredményeit építettem be. A 

következőkben az egyes minták részletes leírását közlöm. 

 

ÁGK-7003 62,0-65,2 m 
Sötétszürke színű, lekerekített, 4-8 cm nagyságú kavics, kavicstöredék, melynek anyaga 

amfibolit, eklogit. Az amfibolit kavicsokban fekete, oszlopos, 1-3 mm hosszú amfibolok 

találhatók, melyek sávokba rendeződnek. Köztük szürke, kvarcból és földpátokból álló sávok 

találhatók. Elszórtan vörösesbarna, izometrikus, mm-nél kisebb gránátok is előfordulnak. A 

kavicsokon jól fejlett palásság észlelhető. 

A kavicsok közt találtam egy kerekített, mintegy 8 cm nagyságú, nem foliált, eklogit kavicsot. 

Szürke, aprókristályos, szinte homogénnek látszó mátrixban zónás, 4-7 mm nagyságú gránát 

porfiroblasztok láthatók: szegélyük szürke színű, míg a központi rész vörösesbarna. A 

gránátokat sötétszürke, ásványokból (amfibolok) álló korona veszi körül, majd egy szürke, 

amfibolokban szegény, kvarc�földpát (?) mátrix következik. A gránát porfiroblasztokban is 

megjelennek az amfibolok és a szürke mátrix alkotói. Helyenként fekete színű opak ásványok 

(magnetit) is láthatók. 
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ÁGK-7004 65,2-68,0 m 
A mintát kéttípusú szerpentinit építi fel: egy sötétszürke, homogén és egy világosszürke 

szerpentinit. 

A sötétszürke szerpentinit különálló darabokból áll, melyek erősen nyúltak (a szélesség-hossz 

arányuk cm-ben 1,5:4, 1:7, 0,5:6), de vannak kerekebb, sőt szabálytalan alakú kőzetdarabok 

is. Bennük lupéval világoszöld, mm-nél kisebb ásványok láthatók, melyek helyenként 

irányítottan helyezkednek el. A sötétszürke szerpentinit darabok erősen töredezettek, 

repedések járják át őket, melyek lefutása a kőzetdarabok irányítottságára közel merőleges. Az 

elnyírt darabok egymással párhuzamosan egy közel 70º-os foliáció mentén helyezkednek el. 

A másik típus, a világosszürke, zöldes, sárgás, mállottabb, az előbbinél durvább kristályos 

szerpentinit körbeveszi, mintegy körülfolyja a nyírt, sötétszürke szerpentinit kőzetdarabokat, 

�szigeteket�. Arányát tekintve jelentősebb, mint az előző típus.  

Az erek lefutása párhuzamos a foliációval. Némelyik köteg felépítése szimmetrikus: középen 

egy világos szürkésfehér szerpentinit található, melyet világos zöldes szerpentin érkitöltés 

követ. Ebben a típusban gyakoribbak az ezüstszürke, gyöngyházfényű csillám (talk?) 

ásványok, csomók. 

A magot közel függőleges lefutású világoszöld szerpentinit kitöltésű erek szelik át, melyek 

helyenként elvégződnek, majd egyező irányban futnak tovább. 

 
 

ÁGK-7005 65,2-68,0 m 
A fúrómag fő tömegét sötétszürke, kompakt, homogén szerpentinit alkotja. Benne olajzöld 

színű, 1 � 20 mm széles irányított sávok, kötegek, melyek többnyire nem folytonosak. A 

sávok jelölik ki a kb. 20º foliációt. A kijelölt foliációval párhuzamosan néhány olajzöld 

szerpentin pszeudomorfóza látható, melyek a nyírás irányában szétszabdaltak, helyenként 

rezorbeált szegélyűek. Nyúlt, oszlopos alakjuk piroxén eredetre utal. 
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Az irányított szerpentin sávok mellett szürkésfehér, pár mm nagyságú, diffúz csillám 

aggregátumok találhatók a sötétszürke, tömeges szerpentinitben, valamint a szerpentin 

sávokban és a köztük lévő mátrixban. 

Helyenként 1-2 mm átmérőjű, diffúz szegélyű, vörösesbarna folt található a sötétszürke 

szerpentinitben, valamint a kőzet törési felületén olajzöld, gyantafényű szerpentin ásványokon 

is helyenként vörösesbarnás vas-oxid (limonit?) bevonat látható. 

A fúrómagot meredek lefutású, 1-2 mm vastag, párhuzamos erek szelik át, melyek kitöltése 

szimmetrikusan összetett: középen fehér (dolomit?), kétoldalt zöld szerpentin tölti ki. A mag 

egyik fele egy ér mentén levált, s itt fehér, HCl-ben nem pezsgő bevonat (dolomit?) borítja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7006 75,5�78,8 m 
Két típusú szerpentinitből épül fel a mag: a sötétszürke, homogén szerpentinit változatos 

alakú kőzetdarabjait szürke, világosszürke szerpentinit veszi körül. A sötétszürke szerpentinit 

darabok kissé rezorbeált szegélyűek, ezért általában alaktalanok, de vannak félig szabályos 

alakúak. Méretük a 2 mm-től a több cm-ig terjed, sőt vannak 6-7 cm-es darabok is. A 

kisebbek nyúltak, hosszúkásak, míg a nagyok kerekdedek. A sötétszürke szerpentinit aránya 

nagyobb a világosszürke szerpentinittel szemben. Ez utóbbi durvább szemcsés, gyakoriak 

benne a mm nagyságú ezüstszürke csillámok (talk?), melyek megtalálhatók a homogénebb 

sötétszürke szerpentinitben is, de jóval kisebb mennyiségben és kisebb szemcseméretben. A 

magpaláston olajzöld, vörösesbarna limonitos elszíneződések láthatók. 

A két típusú szerpentinit elhelyezkedésében szabályszerűség, irányítottság nem vehető észre. 

Foliáció nem látható, inkább a sötétszürke, szabályos kőzetdarabok �kataklasztos� jelleget 

sugallnak, bár a minta viszonylag kisméretű. 
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ÁGK-7007 75,5�78,8 m 
A minta két fő szerpentinit típusból áll. A sötétszürke szerpentinit kőzetdarabok alakja az 

erősen nyúlttól a kerekdedig változik. A nyúlt kőzetdarabok oldalai általában egyenes 

lefutású, markáns szegélyek, míg a kerekded darabok egyes szélei szabálytalan lefutásúak, 

csipkézettek. A szerpentinit kőzetdarabok magpaláston mért átlagos mérete pár mm-től 5 cm-

ig változik, de egyesek 10 cm-t vagy azt meghaladó nagyságot is elérhetnek. A világosszürke 

szerpentinit mintegy körülfolyja a sötétszürke szerpentinitet. A sötétszürke szerpentinittel 

ellentétben nem homogén, egy középszürke és egy világosabb, finomszemcsés rész is 

elkülöníthető, és helyenként ezüstszürke, mm-nél kisebb csillámok is megfigyelhetők. A két 

típus aránya közel megegyezik. Találkozásuknál világosbarnás elszíneződés látható. 

A minta erősen nyírt, milonitosodott. A két szerpentinit pár cm széles sávokban egymást 

váltva meredek, 70º körüli foliáció mentén jelenik meg. Gyakran a sávok felbomlanak nyírt, 

elvonszolt szerpentinit darabokra. A sötétszürke szerpentinit darabok erősen megnyúltak, 

végződései kihúzottak. Ezeket a világosszürke szerpentinit mátrix fogja körül. A mátrixban 

megfigyelhetők fehéresszürkés, nyírt �szemek�, blasztok, melyekre a sötétszürke szerpentinit 

kisebb darabjai ívesen ráhajlanak, illetve helyenként a belsejükben is előfordulnak, utalva a 

szemcse nyírás közbeni forgására. 
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ÁGK-7083 75,5-78,8 m 
A minta két jól elkülöníthető egységből épül fel: egy sötétszürke, tömeges, homogén 

szerpentinitből és a világosszürke, kristályos kőzetrészekből. A sötétszürke szerpentinit 

körbefogja a világosszürke kőzetrészeket. Ez utóbbiak alakja nagyon változatos: vannak 

teljesen szabálytalanok, orsó és lencse alakúak, egy vagy több szabályos oldallal határolt, 

illetve elvétve háromszög átmetszetűek is. A szabálytalan darabok szegélye rezorbeált, öblös, 

karéjos, melybe a sötétszürke szerpentinit nyomult. Maximális méretük eléri az 5-6 cm 

hosszúságot. A nyírt kőzetdarabok szegélye amellett, hogy rezorbeált még diffúz is, 

finomszemcsés ásvány zónát alkot a szerpentinittel. 

Friss törési felületen a világosszürke, kristályos kőzetrészekben egy szürke és egy zöld 

kristályos alkotó különíthető el. Méretük átlagosan mm alatti, de elérik az 1-2 mm nagyságot 

is. A szürke alkotók nyúlt, oszlopos termetűek, a nyírással párhuzamosan és arra merőlegesen 

is elhelyezkedhetnek. A zöldes alkotók inkább izommetrikus megjelenésűek. A nyírás 

irányára merőlegesen és azzal párhuzamosan is sötétszürke, hajszálvékony erek szelik át a 

kristályos kőzetrészek nyírt darabjait.  

A törési felületen ezüstszürke lemezes ásványok láthatók, valószínűleg csillámok. 

Meredek lefutású, a foliációval szöget bezáró, fehéres szerpentin hajszálér szeli át a magot. 

70-80º-os foliáció mentén helyezkednek el a kőzetdarabok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7008 78,8�81,8 m 
Az előző mintához hasonlóan sötétszürke és világosszürke szerpentinit különíthető el. A 

sötétszürke szerpentinit kőzetrészek alakja és nagysága változó. Méretük néhány mm és 7-8 

cm között változik. Nyúlt, zömök, kerekded és alaktalan kőzetdarabok egyaránt előfordulnak. 

A nyúlt darabok végei kihegyesednek, a kerekded darabok szélei zegzugos lefutásúak, 

csipkézettek. A sötétszürke és a világosszürke szerpentinit fonatosan összekapcsolódik, hálós 
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szövetet alkot. A világosszürke szerpentinitet pár cm nagyságú egységekre osztják a 

sötétszürke szerpentinit mm széles zsinórjai. 

A magon 45º foliáció mérhető, mellyel a sötétszürke szerpentinit darabok megnyúlási iránya 

párhuzamos. A foliációs síkokon ezüstszürke csillámok láthatók. 

Ugyanebből a mélységközből származó mintán 70º körüli foliáció mérhető. A sötét- és 

világosszürke szerpentinit elnyírt darabjai nem a nyírással párhuzamosan rendeződnek. 

Összefüggő �rétegek� megszűntek, csak a nyírt darabok jelölik ki a foliáció irányát. 

A szerpentinitet összetett erek járják át, szélességük pár mm-nél nem nagyobb. Zöld színű 

szerpentin és szürkésfehér érkitöltés váltják egymást az érben. Behálózzák a magot és a 

foliációra szöget bezáróan futnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7084 78,8-81,8 m 
Előző mintával teljesen megegyező alkotókkal és szövettel rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7009 81,8-85 m 
Sötétszürke, homogén szerpentinit alkotja, melyben a magpaláston zöldesbarna színű, nyúlt, 

orsó alakú, 1-2 mm nagyságú szerpentin pszeudomorfóza átmetszetek láthatók. 

Elhelyezkedésük meredek foliációt jelöl ki. Szürkésfehér, mm vagy annál kisebb méretű, a 
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magpaláston a foliációval párhuzamosan nyúlt, vékony és szabálytalan alakú ásványok 

láthatók. Mennyiségük jóval kisebb a pszeudomorfózákénál.  

A törési felületen a sötétszürke, homogén szerpentinit mátrixban zöldesbarna, selyemfényű, 

nyúlt, oszlopos, néhol kihegyesedő végű, pár mm és 2 cm nagyságú szerpentin 

pszeudomorfózák (basztitok) találhatók. 

A foliációs síkokon gyakoriak az ezüstszürke színű, mm nagyságú csillámok, melyek 

helyenként csoportos, fészkes elrendeződést mutatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7010 85-88,0 m 
A szerpentinit mintát egy sötétszürke, homogén és egy világosszürke szerpentinitre lehet 

felosztani. A meredek foliációs síkok mentén a sötétszürke szerpentinit feldarabolódott. A 

kőzetdarabok nyúltak, kihengereltek, pár cm-es nagyságúak. Köztük a világosszürke 

szerpentinit hálózata található, mely kisebb arányban fordul elő, mint a sötétszürke. A 

szerpentin pszeudomorfózák a világoszöld sávok mentén jelennek meg. 

A foliációs síkokon nagymennyiségű ezüstszürke, mm-nél kisebb csillám és olajzöld 

szerpentin ásvány látható. A foliációval párhuzamosan hajszálvékony, szürkésfehér szerpentin 

(krizotil) erek futnak, melyeket merőlegesen szürkés, meredek lefutású szerpentin erek 

szelnek át. 
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ÁGK-7011 88-91 m 
Sötétszürke és világosszürke szerpentinit alkotja a kőzetet. A sötétszürke szerpentinit 

homogén, változatos alakú, többnyire nyúlt kőzetdarabokat alkot, melyek 1-6 mm széles 

sávokba rendeződnek. A sávok nem folytonosak, hanem meg-megszakadnak, illetve a 

szomszédos párhuzamos sávok is összeköttetésbe kerülhetnek egymással. A világosszürke 

szerpentinit fogja közre a fenti kőzetdarabokat, aránya nagyobb, mint a sötétszürke típusé. 

Mindkét típusban előfordulnak sárgásbarna, zöldesbarna színű, orsó, lencse alakú, átlagosan 

2-3 mm nagyságú szerpentin pszeudomorfózák (basztitok). Gyakran szürkésfehér 

ásványokkal együtt fordulnak elő vagy önmagukban a sötétszürke szerpentinit mátrixban. A 

világosszürke szerpentinit nagy mennyiségben tartalmaz ezüstszürke színű ásványokat, 

csillámokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7012 91-94 m 
A 7010-es mintához hasonló kőzet. 

Sötétszürke, homogén szerpentinit sávokban fordul elő, melyek 0-2 mm szélesek. Lehetnek 

folytonosak vagy hosszabb-rövidebb, de nem összefüggő sávok is. A sávokat világosszürke 

szerpentinit határolja, ami helyenként teljesen �felemészti� a sötétszürke szerpentinitet, 

aminek csak mm nagyságú, nyúlt maradványai láthatók 

A magpaláston zöldesbarnás, orsó, lencse alakú vagy még nyúltabb szerpentin 

pszeudomorfózák nagy számban fordulnak elő. Nagyságuk a megnyúlás irányában több cm-

es lehet, míg rá merőlegesen 1-2 mm. A sötét- és a világosszürke szerpentinit által kijelölt 

foliációval párhuzamosan helyezkednek el. A világosszürke szerpentinithez és a 

pszeudomorfózákhoz kapcsoltan jelennek meg fehér, szürkésfehér, megnyúlt, mm vagy annál 

kisebb ásványok (csillámok?). A sötétszürke szerpentinitben nem fordulnak elő. 



3. sz. melléklet 

 

A foliációs síkon ezek a szürkés ásványok ezüstszürke színű, fényes csillámokként 

azonosíthatók. Ugyanitt a pszeudomorfózák olajzöldek, nyúltak, 3-5 cm hosszúak. A 

megnyúlással párhuzamosan hasadozottak, erre merőlegesen repedések járják át. 

A fentebb már említett foliáció meredek szögű, kb. 70 º�os. A felsorolt alkotók többnyire 

ezzel párhuzamosan helyezkednek el. 

A szerpentinitet meredek lefutású, foliációval szöget bezáró erek járják át. Kitöltésük 

szürkésfehér színű, aprókristályos, vékony, lemezszerű felületet képez a szerpentiniten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7013 91-94 m 
A 7010, 7012-es mintákhoz hasonlóan két fő típusú szerpentinit különíthető el. A sötétszürke, 

homogén szerpentinit megnyúlt kőzetdarabjai többnyire szabálytalan alakúak, pár mm 

szélesek és több cm hosszúak, melyek nem összefüggő sávokba rendeződnek. Köztük a 

világosszürke szerpentinit hálózata húzódik, melyben fehér, szürkésfehér, zöldes, 

finomszemcsés ásványok fordulnak elő. A két szerpentinit típus aránya közel azonos. A 

világosszürke szerpentinit fonatos, köteges hálózatához kapcsolódva jelennek meg a 

magpaláston barnászöld színű, kihengerelt, lencse, orsó alakú, pár mm és 1,5 cm közötti 

nagyságú szerpentin pszeudomorfózák átmetszetei. A foliációs síkokon olajzöld színű, 

selyemfényű, nyúlt oszlopos megjelenésű, 1 és 5 cm hosszú formái láthatók. Megnyúlásuk 

szerint nem mutatnak irányítottságot, rendezetlenül helyezkednek el. Ugyanitt nagy 

mennyiségben fordulnak elő az ezüstszürke színű, mm alatti csillámok, finomszemcsés 

szerpentin ásványok. 

A magot meredek, mintegy 70º-os, átható nyírásos szerkezet, foliáció jellemzi. A basztitok 

nyírt, orsó alakú átmetszetei, a szerpentinit típusok sávos elrendeződése, a csillámok 

foliációval párhuzamos orientációja egyértelműen jelzi a deformációt. 

A foliációt metsző, zöld színű, vékony, egyenes lefutású szerpentinit erek szelik át a mintát. 

 

 



3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7014 94-97 m 
Az előző mintához nagyon hasonló, de a sötétszürke szerpentinit aránya nagyobb, a sávok 

vastagabbak, elérik a 0,5-1 cm-t. A világosszürke szerpentinit típus alárendelt. A sötétszürke 

szerpentinit mátrixban találhatók a zöldesbarna szerpentin pszeudomorfózák, melyek az 5-6 

cm hosszúságot is elérik a foliációs síkokon. Az ezüstszürke csillámok mérete is meghaladja 

az előző mintában találhatókét, itt elérhetik a 2-3 mm-t is. A foliációra merőlegesen a fehér 

ásványok szabálytalan alakú csomókat, rövid erecskéket alkotnak. 

A szerpentinitre jellemző a 60º körüli foliáció, amit legjobban a basztit zónák meredek dőlése 

rajzol ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7085 94-97 m 
Sötétszürke szerpentinit 1-3 mm széles, nyúlt sávokban helyezkedik el 70-80 º�os foliáció 

mentén. Vele párhuzamosan közel hasonló méretű, világosszürke, zöldes, az előzőnél durvább 

szemcsés szerpentinit jelenik meg. Ez utóbbiban 1-2 mm nagyságú szerpentin basztitok 

láthatóak, melyek a nyírás következtében kissé nyúltak a foliáció irányában. 

Az előző mintához képest itt kisebb méretűek a basztitok, és finomabban foliált a szerpentinit. 



3. sz. melléklet 

 

A friss törési felület sötétszürke színű, melyben olajzöld, pár mm nagyságú basztitok, 

világosszürke, apró, csillámszerű ásványok fordulnak elő. Tömegesen fordulnak elő a 

gyöngyházfényű, pikkelyes, lemezes szerpentin (?) ásványok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7015 97-100 m 
Az előző mintákhoz hasonló felépítésű szerpentinit. A sötétszürke, homogén szerpentinit 

nyúlt, szabálytalan kőzetdarabjai 2-15 mm széles sávokban fordul elő. Köztük a világosszürke 

szerpentinit anaztomizáló hálózata található, mely finomszemcsés fehér, szürke és zöld 

csillám és szerpentin ásványokból épül fel. A fehér színű ásványok különálló szemcséket 

alkotnak, és hajszálvékony, hullámos lefutású erecskékké állnak össze a világosszürke 

szerpentinitben. A kétfajta szerpentinit mátrixában fordulnak elő az olajzöld színű, 

selyemfényű (a magpaláston zöldesbarna) szerpentin pszeudomorfózák (porfiroblasztok?), 

melyek ovális, orsó átmetszetűek, nyúlt, 3-5 cm hosszúak, és hosszabb-rövidebb sávokat 

alkotnak. A foliációs síkokon rendezetlenül helyezkednek el.  

A foliáció meredekebb, mint az előző mintákban, kb. 80º-os. Erre közel merőleges, zöld, 1-2 

mm széles szerpentin ér szeli át a mintát. Nem folytonos, hanem kihegyesedő véggel 

elvégződik, majd kissé eltolva, de irányát megtartva halad. Az ér környezetében a fehér, 

szürkésfehér ásványok zöld színűvé válnak. Valószínűleg az ér mentén haladó fluidum 

metaszomatizáló hatása következtében alakultak át. Az eret fiatalabb, szürkésfehér, 

vékonyabb, hullámos lefutású erek metszik. 

 

 

 

 

 

 



3. sz. melléklet 

 

ÁGK-7018 100-103 m 
Sötétszürke, homogén szerpentinitben párhuzamos sávokban lencse, orsó vagy megnyúlt 

sárgásbarna szerpentin pszeudomorfózák láthatók a magpaláston. A törési felületeken a 

szerpentin pszeudomorfózák olajzöld színűek, selymes fényűek, nyúlt, oszlopos 

megjelenésűek. Átmetszeteik 2-5 mm, hosszuk 2-3 cm is lehet. Megnyúlásra merőlegesen 

hasadások, repedések tagolják. A megnyúlással párhuzamosan a primer ásvány c tengely 

irányában szálasak, rostosak a szerpentin ásványok.  

A magpaláston a basztitoknál kisebb arányban és méretben fehér, szürkésfehér ásványok 

fordulnak elő, többnyire a basztitok körül. Helyenként mm-nél nem szélesebb, pár cm hosszú 

erecskéket formálnak, de a sötétszürke szerpentinit mátrixban egy-egy önálló szemcseként is 

előfordulnak.  

A basztitok és a fehér ásványok, erecskék meredek dőlésű, közel 70º-os foliációs síkokat 

jelölnek ki. Erre merőlegesen készült vágási felületen nyírt, milonitos szerkezetben az 

olajzöld szerpentin basztitok nyúlt vagy orsó alakú, esetenként alaktalan alkotói láthatók és a 

fehér ásványból álló, hullámos lefutású, gyakran megszakadó erek, melyek helyenként 

kivastagodnak 2-3 mm nagyságúra. Gyakrabban azonban a fehér ásványok pár mm-es, 

alaktalan, kissé nyúlt halmazok formájában jelennek meg. 

A foliációs síkokon ezüstszürke, magas fényű csillámok (?) kis lemezei figyelhetők meg. 

A magot a foliációra merőlegesen mm vastag, selyemfényű, zöld szerpentin ér szeli át. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7016 103-106 m 
A sötétszürke, homogén szerpentinit nyúlt és szabálytalan, 3 cm széles és 5-6 cm hosszú, 

illetve a kisebb, 1-3 mm széles és 2-4 cm hosszú darabjai 30º-os foliáció mentén 

helyezkednek el közel párhuzamos sávokban. Ezeket a világosszürke szerpentinit veszi körül, 

hálózza be, mely durvább szemcseméretű. Benne apró szemcsés, fehér, szürke csillám és zöld 

szerpentin ásványok láthatók. A két típus aránya közel azonos. 



3. sz. melléklet 

 

Az előző mintákkal ellentétben a magpaláston nem láthatók szerpentin pszeudomorfózák, és 

az ezüstszürke csillámok is ritkábbak, valamint méretük mm alatti. 

A magot több, a foliációra merőleges, zöld és szürkésfehér, 1-2 mm széles összetett 

szerpentin ér szeli át.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7017 103-106 m 
Kéttípusú szerpentinitből áll a kőzet: az egyik sötétszürke, homogén, a másik világosszürke, 

kristályos szerpentinit. A világosszürke szerpentinit nagyobb arányban alkotja a mintát, mint 

a sötétszürke. Az előbbi körbeveszi a sötétszürke szerpentinit különálló darabjait, melyek 

alakja és mérete változó. Többnyire nyúltak, hosszabbik oldaluk egyenes lefutású, míg végeik 

kihegyesednek, de vannak kerekded és szabálytalan alakúak is. Átlagosan 1 cm szélesek és 2-

3 cm hosszúak, a legkisebbek néhány mm nagyságúak, míg a nagyobbak 5-6 cm-es lencsék is 

lehetnek.  

A világosszürke szerpentinit körbeveszi, egybefüggő mátrixot alkot a sötétszürke szerpentinit 

körül. Az érintkezésüknél sárgásbarna elszíneződés jelentkezik.  

A világosszürke szerpentinitben ezüstszürke, magas fényű, mm nagyságú csillámok fordulnak 

elő, melyek a foliációs síkokon nagy számban találhatók. Szerpentin pszeudomorfózák nem 

láthatók egyik szerpentinit típusban sem.  

A világosszürke szerpentinit mátrixban 60-70º-os foliáció mentén helyezkednek el közel 

párhuzamosan a nyúlt, sötétszürke szerpentinit kőzetdarabok. Némelyik azonban szöget zár 

be a nyírás, a foliáció irányával. 

A foliációra közel merőlegesen több, párhuzamos lefutású, zöld szerpentin ér járja át a 

kőzetet. 



3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7019 103-106 m 
Az előző mintához hasonló a kőzet felépítése, de a sötétszürke szerpentinit aránya csökkent, 

míg a barnászöld basztitok és a fehér, szürkésfehér ásványok aránya nőtt. A szerpentin 

pszeudomorfózák mérete csökkent, általában 1 cm vagy az alattiak a szemcsék. Alakjuk 

inkább szabálytalan, kerekded, mintsem nyúlt, oszlopos. 

A fúrómagot három törés határolja, kettő párhuzamos és meredek lefutású, a harmadik 

merőleges ezekre. Az erek összetettek: olajzöld, selymes fényű szerpentin és szürkésfehér 

karbonát (?) többszöri ismétlődéséből állnak. Vastagságuk 2-3 mm. A sötétszürke 

szerpentinitben hajszálvékony, zöldes és szürkés, meredek lefutású erek kifutnak a közel 

függőleges, vastagabb határoló erekig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7020 103-106 m 
A 7018-as mintához hasonlóan a sötétszürke szerpentinitben olajzöld, selyemfényű, nyúlt, 

oszlopos, helyenként tűs, 1,5-5 cm hosszú és 2-10 mm széles szerpentin pszeudomorfózák 

találhatók, melyek a foliációs síkon szabálytalan elrendeződést mutatnak. Ugyanitt 

nagyszámú ezüstszürke, magas fényű ásvány (talk vagy szerpentin) található.  



3. sz. melléklet 

 

A felpolírozott foliációs síkon a basztitokkal érintkezve vagy önállóan szürkésfehér, fehér, 

mm nagyságú ásvány lemezkék vagy azok halmazokban láthatók. 

A sötétszürke szerpentinitben meredek lefutású szürkésfehér, fehér, hajszálvékony, 

anasztomizáló szerpentin erek találhatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7021 103-106 m 
Az előző mintákhoz hasonló felépítésű kőzet. A sötétszürke szerpentinit megnyúlt és 

szabálytalan lencsék kőzetdarabjainak hálózatából áll, melyek szélessége a magpaláston 0,5-2 

cm, hosszúsága 3-4 cm. Feldaraboltsága azoknak az olajzöld, selyemfényű szerpentin 

pszeudomorfózáknak köszönhető, melyek közel 70º-os foliáció mentén helyezkednek el. 

Zónásság látszik rajtuk, mivel a külső, sárgászöld rész egy olajzöld, belső magot vesz körbe. 

Szegélyükön gyakoriak az ezüstszürke, magas fényű ásványok (csillám, esetleg szerpentin), 

melyek a foliációs síkokon akár a 2-3 mm-es nagyságot is elérik.  

A foliációval párhuzamosan hajszálvékony, fehér, szürkésfehér, hullámos lefutású érkötegek 

húzódnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7022 103-106 m 
Sötétszürke, tömeges, homogén szerpentinit és zöldesszürke, szabálytalan alakú, 2-3 cm 

nagyságú szerpentinit lencsék láthatók a magpaláston. Ez utóbbiakról elképzelhető, hogy 



3. sz. melléklet 

 

szerpentin pszeudomorfózák szabálytalan darabjai, amit színük, nyúlt alakjuk és a helyenként 

megőrződött szögletes élek is alátámasztanak. Ezek közül a legnagyobb, zöld színű, közel 

rombusz alakú, 2,5 x 2 cm nagyságú pszeudomorfózában kétirányú hasadás figyelhető meg, 

melyek közel 90º-os szöget zárnak be. Ebből arra következtetek, hogy a primer ásvány 

piroxén lehetett. A magpaláston több helyen vörösesbarna vasoxidos elszíneződés is 

megfigyelhető. 

A sötétszürke szerpentinitben szürkésfehér, kissé nyúlt, 1-3 mm hosszú sávokban, 

szabálytalan halmazokban vagy önállóan mm-nél kisebb ásványszemcsék formájában 

figyelhetők meg. 

A magot több meredek, hullámos lefutású törés járja át. Lefutásuk a mag széléhez képest 80-

90º-os. Helyenként 5 mm széles, közepén szürkésfehér, kéregszerű kiválás (dolomit), szélein 

olajzöld szerpentinit található. A felnyílt ér mentén a sötétszürke szerpentinit is fényes, 

tükörsima felületű, ahogy az érkitöltő, szálas megjelenésű szerpentin is. 

Egy érben a fenti szürkésfehér és zöld rétegek többszörös ismétlődése is megfigyelhető. A 

törések teljesen kitöltöttek, üregek nem láthatók, így fennőtt kristályokat sem találtam. 

Átható foliáció nem jellemzi a mintát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7023 103-106 m 
A kőzetet kétfajta szerpentinit, egy sötétszürke, homogén és egy világosszürke szerpentinit 

alkotja. A sötétszürke szerpentinit kissé nyúlt, szabálytalan alakú kőzetdarabjai pár cm 

nagyságúak, a legnagyobbak mérete 3-4 cm. Szegélyük rezorbeált, és a nyúlt darabok 

végződései erősen csipkézettek, melyeket a világosszürke szerpentinit tölt ki, és benyomul az 

öblözetekbe. Behatol és elválasztja a sötétszürke szerpentinit darabok közti teret. A 

világosszürke szerpentinit összefüggő mátrixot alkot, melyben a sötétszürke szerpentinit 

darabok szigetszerűen helyezkednek el, s arányuk nagyobb.  

A magpaláston sárgásbarna elszíneződés látható a két szerpentinit érintkezésénél. 

 



3. sz. melléklet 

 

Meredek foliációt jelöl ki a két szerpentinit. 

A mintát a foliációra közel merőlegesen egy zöldes, 1-2 mm széles szerpentin ér szeli át. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7024 106-108 m 
A sötétszürke, homogén mátrixban szürkésfehér, hajszálvékony, függőleges lefutású 

szerpentin erek láthatók. Az erekkel párhuzamosan, de elszórtan zöldesbarna lencse, orsó 

alakú szerpentin csomók láthatók. 

A törési felületen zöld színű, selyemfényű, a megnyúlás irányában, hosszant szálas, 2-3 mm 

hosszú szerpentin ásványok rendezetlenül helyezkednek el. Ezeknél nagyobb szerpentin 

pszeudomorfózák is előfordulnak, s a hosszanti szálasság mellett haránt hasadások is 

megjelennek. Ezüstszürke, magas fényű ásványok halmazai is megfigyelhetők a szerpentinit 

mátrixban. A friss törési felületeken jobban észrevehetők a becsillanó ásványlemezek, 

valószínűleg csillámok. Vörösesbarna vasoxid réteg figyelhető meg több helyütt a fúrómagon. 

A meredek foliációval szöget bezárva zöld szerpentin ér szeli át a mintát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. sz. melléklet 

 

 
ÁGK-7025 106-108 m 
Az előző minta összetételével és szerkezetével teljesen megegyező szerpentinit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7026 106-108 m 
Az előző két mintához mind ásványos összetételében, mint szerkezetében nagyon hasonló 

szerpentinit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7028 108 m 
Sötétszürke szerpentinit több cm nagyságú nyírt, lencseszerű darabjait egy világosszürke, 

zöldes mátrix veszi körbe. A minta egy részében a sötétszürke szerpentinit a zöldes, szürkés 

szerpentin ásványokat mesh szerkezethez hasonlóan körbeveszi. A cellák mérete mm alatti. 

A mintát fehér, meredek lefutású szerpentin erek járják át, melyek szerkezete az előző 

mintáéhoz teljesen hasonló. 

A magpaláston jól látható, hogy szürkésfehér ásványpikkelyek vagy szabálytalan szemcsék 

kapcsolódnak a hajszálerekhez, de önálló csoportokban is előfordulnak. Arányuk kicsi a 

szürke szerpentinitéhez képest.  

Az ér egyik fala egy felnyílt szerpentin ér, mely olajzöld, selyemfényű szerpentinből és az ér 

falára merőleges, finomszálas, fehér szerpentinből épül fel. 



3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7029 109,5 m 
Sötétszürke, homogén szerpentinitben olajzöld, pár cm nagyságú szerpentin pszeudomorfózák 

találhatók.  

Szürkésfehér lencsék, ásványszemcsék is megjelennek az olajzöld szerpentin basztitokkal 

párhuzamos foliáció mentén. Pontos összetételük az aprószemcsék és a rossz felület miatt 

nem állapítható meg.  

A magot függőleges lefutású fehér, hajszálvékony, az oldalfalra merőlegesen szálas 

szerpentin erek tagolják. Ezek párhuzamosak a foliációval, amit meredek szögben pár mm 

vastagságú zöldes, barnás összetett szerpentin (szerpentin és piszkosfehér kéreg (karbonát)) 

erek metszenek, elnyírva a fehér szerpentin ereket. A mintát több oldalán is felnyílt szerpentin 

erek határolják. Több helyen barnás elszíneződés látható az érben levő szerpentin 

ásványokon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7027 110 m 
A mintát sötétszürke, homogén és világosszürke, aprókristályos szerpentinit alkotja. 

Utóbbiban sok a fénylő ásvány, csillám (?), míg a másik típusra ez nem jellemző. A mag kis 
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mérete miatt a két szerpentinit viszonya pontosan nem jellemezhető, mert a magpaláston nem 

elemezhető. 

Jól látszik viszont, hogy olajzöld, több cm nagyságú, nyúlt vagy kerekded megjelenésű 

szerpentin pszeudomorfózák találhatók a szerpentinitben. Meredek foliáció mentén 

helyezkednek el. 

A magot 0,5-1 cm-ként párhuzamos lefutású, fehér, hajszálvékony szerpentin erek járják át. 

Nem folytonosak, hanem megszakadnak, és kissé eltolva, de irányukat megtartva futnak 

tovább. A szerpentin szálak merőlegesek az ér falára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7030 110-113 m 
Az előző mintához nagyon hasonló: sötétszürke szerpentinitben meredek foliáció mentén 

elhelyezkedő zöld, oszlopos, 0,5-1 cm hosszú, helyenként kerekded szerpentin 

pszeudomorfózákból áll. A sötétszürke szerpentinit mátrixban gyakoriak a szürkésfehér, 

nyúlt, mm-nél kisebb ásványok, melyek irányítottsága megegyezik a függőleges foliációval. 

Szintén párhuzamosan a foliációval fehér színű, hajszálvékony, meg-megszakadó szerpentin 

erek tagolják a mátrixot, melyeket zöldes, barnás, mm vastagságú szerpentin erek szelnek át. 

A törési felületen színtelen, tejfehér, amorfnak tűnő, lemezes bevonat és helyenként vas-

oxidos barnás elszíneződés látható.  
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ÁGK-7031 110-113 m 
Sötétszürke szerpentinit mátrixban zöld, nyúlt, oszlopos, legfeljebb 3 cm hosszúságú 

szerpentin pszeudomorfózák láthatók. Sötétszürke, hajszálvékony erek járják át a basztitokat a 

megnyúlási és a rá merőleges irányokban. A magpaláston irányítottság nem figyelhető meg 

elhelyezkedésükben.  

A sötétszürke, basztitos szerpentinit mellett előfordul egy zöldesszürke, finomszemcsés, 

basztit mentes szerpentinit, melyben tömegesen találhatók ezüstszürke csillámok(?). 

Meredek lefutású, fehér, rostos szerpentin erek hálózzák be a magot. Közel merőlegesen a 

fehér, fonatos ereket olajzöld szerpentin ér harántolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7032 110-113 m 
Kétfajta szerpentinit különíthető el: egy sötétszürke és egy zöldesszürke, finomszemcsés 

szerpentinit. A sötétszürke szerpentinitet zöldes szerpentin és szürkés, mm-nél kisebb csillám 

alkotja. A másik változatban a sötétszürke szerpentinit kis méretű, megőrzött darabjait zöld 

szerpentin és szürkés csillámok veszik körül. 

Zöld színű, nyúlt, oszlopos, 1-2 cm hosszú szerpentin pszeudomorfózák porfiroblasztjai 

találhatók a szerpentinit mátrixban. A nyúlt, oszlopos basztitokon haránt irányú hasadások 

találhatók, míg a kerekebb szemcséken hullámos lefutású repedések figyelhetők meg. 

Mindkét szerpentinitet közel függőleges, fehér, rostos, szálas szerpentin erek járják át 

párhuzamosan a foliációval.  

A foliációra merőleges törés mentén vált el a mag, ami feltárta annak kitöltését. Zöld színű 

szerpentin és sárgás, barnászöld bevonat figyelhető meg, ami főként szerpentin, részben vas-

oxid bevonat. 
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ÁGK-7033 113-116 m 
Sötétszürke, homogén, tömeges szerpentinit mátrixban 2-3 mm távolságban egymástól 

szürkésfehér, zöldes, főként szerpentin és csillám ásványokból álló, nem összefüggő érszerű 

sávok, zónák láthatók. A szerpentin mátrixban zöld színű, nyúlt, oszlopos szerpentin 

pszeudomorfózák találhatók, melyek 2-4 mm átmetszetűek. A magpaláston a basztitok szélei 

világoszöldek, a központi részek zöldesbarnák. 

Törési felületen ezüstszürke, magas fényű, mm nagyságú csillámok figyelhetők meg.  

Meredek lefutású, a foliációval párhuzamosan zöld színű, mm vastag szerpentin ér szeli át a 

mintát. 

A másik mintadarabon a sötétszürke és világosszürke szerpentinit foliációval párhuzamos 

sávjai nem látszanak. Inkább szögletesek a sötétszürke kőzetdarabok, foliációt nem mutatnak.  

A világosszürke szerpentinitben fehéres és hamuszürke alkotókat lehet elkülöníteni, melyek 

nagysága mm-es.  

Törési felületen a sötétszürke homogén szerpentinitben ezüstszürke, szálas, 1-2 cm hosszú, 

kéveszerűen elhelyezkedő ásványok láthatók, melyek eddig egyetlen mintában sem fordultak 

elő.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. sz. melléklet 

 

ÁGK-7034 116-119 m 
Sötétszürke, homogén szerpentinit alkotja a minta fő tömegét. Benne olajzöld, kissé nyúlt, 1-2 

cm nagyságú szerpentin pszeudomorfózák láthatók. Szegélyük olajzöld, belsejük zöldesbarna 

színű, megnyúlási irányukra merőlegesen repedések járják át őket. Meredek foliáció mentén 

helyezkednek el. 

A basztitok közt fehér, finomszemcsés ásványok (talk) vagy azok halmazai figyelhetők meg.  

Fehér színű, hajszálvékony erek foliációval párhuzamos lefutású kötegei láthatók, melyek az 

ér falára merőlegesen szálas szerpentin ásványokból épülnek fel. 

A foliációs felületen ezüstszürke, selyemfényű, apró szemcsés csillám vagy szerpentin 

ásványok fordulnak elő. Ugyanitt szürkésfehér, néhol vörösesbarnás, kéregszerű bevonat 

látható.  

A foliációra merőlegesen olajzöld, sárgászöld szerpentin ér szeli át a mintát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7035 119-122 m 
Az előző mintához hasonló szerpentinit: sötétszürke, homogén, tömeges szerpentinitben a 

világosszürke szerpentinit sávok az előző mintához képest nagyobb arányban fordulnak elő. 

Az utóbbi egységben a szürkésfehér erek és az önállóan előforduló szürke, apró lemezes 

ásványok nem jellemzőek a sötétszürke homogén szerpentinitre.  

A magpaláston jól láthatók az olajzöld szerpentin pszeudomorfózák, melyek lencse, orsó 

alakú, 1-1,5 cm nagyságú, nyírt porfiroblasztok. Ezek olajzöld és sötétszürke szerpentinit 

részekből épülnek fel, melyeknek a foliációval párhuzamosan futó, fehér szerpentinitből álló 

�szárnyai� vannak. A foliáció meredek, 70-80 º körüli.  

A foliációval párhuzamos hajszálvékony szerpentin erek hullámos lefutású kötegeket 

alkotnak, melyek olajzöld szerpentin ásványokat fognak közre. A szerpetinitben felváltva 

találunk sötétszürke homogén és erekkel átjárt részeket. 

A foliációs síkon magas fényű, pikkelyszerű csillámok (?) tömegesen fordulnak elő. 
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ÁGK-7036 119-122 m 
A 7034 sz. mintához nagyon hasonló. A sötétszürke, homogén szerpentinit mátrixban 

olajzöld, nyúlt, oszlopos, 3-4 cm hosszú szerpentin porfiroblasztok mellett, szintén a 

mátrixban a porfiroblasztokhoz sokban hasonlító, de csak mm-es nagyságú szerpentin 

szemcsék találhatók. Gyakran megfigyelhető, hogy az oszlopos pszeudomorfozák rezorbeált 

szélűek, és sötétszürke szerpentinit erecskék a megnyúlási irányukra merőlegesen átjárják 

azokat, illetve mesh szerkezethez hasonlóan körbeveszik a zöld egységeket a sötétszürke 

szerpentin erecskék. 

A mátrixban találunk még magas fényű, apró, lemezes, mm nagyságú ásványokat (talk, 

csillám?), melyek önállóan, illetve meredek lefutású, mm vékony sávokban is előfordulnak. 

A meredek lefutású foliációval párhuzamosan fonatos hajszálvékony erek járják át a 

szerpentinitet.  

A nyírás eredményeként meredek foliáció figyelhető meg, a szerpentin porfiroblasztok 

helyenként orsó alakúak, és a fehér szerpentin erek �körbefolyják� őket.  
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ÁGK-7086 119-122 m 
Sötétszürke, homogén, tömeges szerpentinitben olajzöld, oszlopos, 4-5 cm hosszú szerpentin 

pszeudomorfózák láthatók. A magpaláston lencse, orsószerű átmetszetei figyelhetők meg, a 

friss törési felületen azonban nyúlt, oszlopos termetű basztitok figyelhetők meg jól: a 

megnyúlással párhuzamosan repedések, hasadások láthatók, melyekben a sötétszürke 

szerpentin található. Az olajzöld szerpentin mellett, velük érintkezve fehér, világosszürke, 

magas fényű ásványok is megjelennek, melyek egyedül vagy kisebb csoportokban fordulnak 

elő, nagyságuk pár mm. 

A magpaláston fehér, rövid, cm hosszú érszakaszok fogazódnak össze párhuzamos sávokban, 

melyek kijelölnek egy meredek foliációt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁGK-7037 122-126 m 
Sötétszürke, tömeges szerpentinit és világos szürkészöld, meredeken lefutó szerpentin sávok 

láthatók a magpaláston. Az egyes sávok magpaláston mért vastagsága változó: a szürkészöld 

sávoké 0,5-2 cm közötti. A két szerpentinit érintkezési zónája nem éles vonal menti, inkább 

diffúz határként jelenik meg. 

A szerpentin mátrixban nagyszámú olajzöld, néhol sárgásbarna, nyúlt, oszlopos, 1-5 cm 

hosszú szerpentin porfiroblaszt figyelhető meg. A magpaláston elrendeződésükben 

irányítottság nem észlelhető. Hosszirányban és rá merőlegesen vékony repedések, erek 

szabdalják. Valószínűleg Opxutáni pszeudomorfózák. 

Mindkét típusú szerpentinit mátrixban világosszürke, fehér lemezes, pikkelyes, apró, mm-es 

nagyságú ásványok figyelhetők meg önállóan vagy csoportokba rendeződve.  

A foliációval párhuzamosan hajszálvékony, meredek lefutású, fonatos erek szelik át a magot. 

A két szerpentinit, a fehér ásványok és a fonatos, köteges erek meredek foliációt jelölnek ki. 

A szerpentin basztitok helyenként nyírtak, de elrendeződésükben a foliáció szerinti 

rendezettség nem jelenik meg. 
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ÁGK-7038 126-129 m 
Sötétszürke, tömeges, homogén szerpentinit mátrixban 3-25 mm nagyságú, zöldesbarna, 

olajzöld, nyúlt, helyenként léces szerpentin pszeudomorfózák láthatók, és többnyire 

rendezetlen elhelyezkedést mutatnak.  

A szerpentinit mátrixban világosszürke, fehér, szabálytalan alakú, kissé nyúlt, csoportokban 

vagy önállóan előforduló ásványok figyelhetők meg. Az egyedi szemcsék magas fényűek, 

mm nagyságúak, a csoportok 3-4 mm-t is elérik. 

Friss törési felületen a sötétszürke homogén mátrixban üde, olajzöld, selyemfényű szerpentin 

basztitok oszlopos, nyúlt ásványai láthatók, melyek akár 6 cm hosszúak is lehetnek. Mellettük 

megjelennek az ezüstszürke, gyöngyházfényű, lemezes, pikkelyes megjelenésű csillámok.  

A foliációval párhuzamos lefutású, világosszürke, hajszálvékony, köteges szerpentin erek 

szintén tipikusak, mint a legtöbb eddigi mintában. 

A foliációval szöget bezáró, zöld színű, vékony szerpentin ér is átszeli a magot. 

Ér menti törési felületen szürke, vékony, illetve barnás, kéregszerű bevonat figyelhető meg. 
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ÁGK-7039 129 m 
Az előző mintához hasonló szerpentinit. A sötétszürke, homogén szerpentinit mátrixban 2-3 

cm hosszú szerpentin pszeudomorfózák fordulnak elő. Erősen átalakultak, rezorbeált 

szegélyűek és erekkel átjártak.  

A foliációval párhuzamos lefutású, fehéres, hajszálvékony erek figyelhetők meg.  

A törési felületen amorf, szürkés, kéregszerű bevonat (kova?) és barnás, vékony kéreg látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGK-7040 129-130 m 
A mintát kétfajta, színük alapján jól elkülöníthető szerpentinit építi fel. A sötétszürke 

szerpentinit rezorbeált szegélyű, szabálytalan alakú, a nyírás irányában nyúlt, pár mm-től 7 

cm-ig terjedő kőzetdarabokat világosszürke szerpentinit veszi körbe, mely benyomult a 

sötétszürke szerpentinit szegélyén található rezorbeált öblözetekbe. Aránya sokkal nagyobb, 

mint az előző típusé. Kevésbé homogén, benne szürke, világosszürke, ezüstszürke és 

zöldessárga alkotók különíthetőek el a magpaláston.  

Mindkét szerpentinitben megfigyelhető az alkotók nyírás hatására történt irányítottsága, 

foliáció szerinti elrendeződése. A foliációval párhuzamosan nyúlt, sötétszürke szerpentinit 

nagyobb reliktumai körül lefűződve jelennek meg a világosszürke mátrixban a kisebb, 

sötétszürke szerpentinit kőzetdarabok. Úgy tűnik, hogy a világosszürke szerpentinit változat 

felemészti a sötétszürke típust. 

A foliációt meredek szögben, majd 90º-ban több zöld, 1-3 mm vastag szerpentin ér szeli 

keresztül. Megfigyelhető, hogy az ér körül világosabb szürke szerpentinit található. 
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ÁGK-7041 131,5 m 
Az előbbi mintákhoz hasonló ásványos összetétel és szövet jellemzi a mintát.  

A cm nagyságú szerpentin pszeudomorfózák és a fehér, hajszálvékony erek egyaránt 

előfordulnak. Teljesen hasonló a felépítése az előző mintákéhoz. 

Ér menti törési felületén barnás, kéregszerű bevonat látható.  

A törési felületen fehér, vattaszerű, a horizontális kiterjedésére merőlegesen szálas szerpentin 

(krizotil) jelenik meg. Színük alapján több réteg különíthető el, így összetett a szerpentin ér. 

Az ér teteje barna színű kéregnek tűnik, alatta azonban világosszürke, fehér szerpentin 

következik. 
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A VIZSGÁLT MINTÁK SZÖVETI JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

ÁGK 
minta 

mélység 
(m) 

szövet jellemzése szövet osztály

7003 62,0-65,2  Konglomerátum  
7004 65,2-68,0 Mesh cellás mintázata felismerhető. Mesh szegély dominál. Opak 

zsinórok irány szerinti diff. vastagodása. Módosult mesh. 
Pszeudomorfózák: amph, tlc 

Erősen nyírt 
módosult 
pszmorf 

7005 65,2-68,0 Módosult mesh. Poligonális cellák mintázata megváltozott. Opak 
zsinórok gyűrtek. Pszeudomorfózák: en, amph, tlc, basztit. 

módosult 
pszmorf 

7006 75,5-78,8 Mesh szerpentinit és relikt protolit lencsék.  Módosult mesh. Poligonális 
cellák mintázata nem ismerhető fel. Opak erek, melyek gyűrtek.  
Pszeudomorfózák: en, amph, tlc, basztit. 

pszmorf, relikt 

7007 75,5-78,8 Mesh szerpentinit és relikt protolit lencsék. Mesh cella kivehető. Két 
irányú opak érszakaszok. Nyírt klasztok a relikt zónákban. 

pszmorf, relikt 

7083 75,5-78,8 Mesh szerpentinit és relikt protolit lencsék. pszmorf, relikt 
7083/b 75,5-78,8 Mesh szerpentinit és relikt protolit lencsék. pszmorf, relikt 
7008 78,8-81,8 Mesh szerpentinit. Relikt zónák. pszmorf, relikt 
7084 78,8-81,8 Mesh szerpentinit és relikt protolit lencsék. pszmorf, relikt 
7009 81,8-85 Mesh poligonális cellák jól láthatók. Magnetit zsinórok helyenként 

kivastagodnak. Szalagos srp építi fel a mesh.  
Nagyméretű oszlopos basztitok En, amph után.  

módosult 
pszmorf 

7010 85-88,0 Mesh szerpentinit. Szegély-központ egységei jól láthatók. pszmorf 
7011 88-91 Mesh szerpentinit, de felépítése szalagos srp-ből. Helyenként a 

foliációval párhuzamosan megvastagodott opak zsinórok láthatók. 
Oszlopos basztitok. 

módosult 
pszmorf 

7012 91-94 Mesh szerpentinit, de felépítése szalagos srp-ből.  
Oszlopos basztitok. 

módosult 
pszmorf 

7013 91-94 Mesh szerpentinit, de felépítése szalagos srp-ből. Foliációval párhuzamos 
opak zsinórok megvastagodtak. 
Oszlopos basztitok, nyírt porfiroklasztok. 

pszmorf 

7014 94-97 Mesh szerpentinit, helyenként ovális cellákkal.  
Oszlopos basztitok. 

pszmorf 

7085 94-97 Mesh szerpentinit és talkos-basztitos relikt zónák, lencsék. Mesh cellák 
deformáltak, nem ismerhetők fel mindenütt. Felépítésük szalagos srp-ből.  
Oszlopos basztitok. 

módosult 
pszmorf 

7015 97-100 Mesh szerpentinit, helyenként ovális cellákkal.  
Oszlopos basztitok. 

pszmorf 

7018 100-103 Mesh szerpentinit, de felépítése szalagos srp-ből. Foliációval párhuzamos 
opak zsinórok megvastagodtak. 
Oszlopos basztitok, nyírt porfiroklasztok. 

módosult 
pszmorf 

7016 103-106 Átalakult mesh szerpetinit és talk-srp összetételű relikt lencse.  
7017 103-106 Mesh szerpentinit és relikt protolit lencsék.  Módosult mesh. Poligonális 

cellák mintázata nem ismerhető fel. Opak erek sűrű hálója. Szalagos srp a 
fő alkotó.  
Pszeudomorfózák: en, amph, tlc 

pszmorf, relikt 

7019 103-106 Mesh szerpentinit és talkos-basztitos relikt zónák, lencsék. Mesh cellák 
deformáltak, nem ismerhetők fel mindenütt. Felépítésük szalagos srp-ből.  
Oszlopos basztitok. 

módosult 
pszmorf 

7020 103-106 Mesh szerpentinit, helyenként ovális cellákkal.  
Oszlopos basztitok. 

pszmorf 

7021 103-106 Mesh cella egységek nem ismerhetők fel. Mesh szegély, kétosztatú 
párhuzamos érkötegei alkotják. Srp basztitok. 

szalagos 

7022 103-106 Mesh cella szerkezete egyedi. Nincs opak benne, a szegély és a központ 
törésmutató alapján különül el. 

egyedi pszmorf

7023 103-106 Mesh szerpentinit és talkos-basztitos relikt zónák, lencsék. Mesh cellák 
nem ismerhetők fel. Felépítésük szalagos srp-ből. 

módosult 
pszmorf 
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7024 106-108 Mesh szerpentinit, helyenként ovális cellákkal. Szalagos srp részek is 
jellemzők. 
Tlc basztitok. 

módosult 
pszmorf 

7025 106-108 Mesh szerpentinit és tlc csomók, lencsék.  
Tlc basztitok. 

pszmorf 

7026 106-108 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák, lencsék. Mesh cellák 
deformáltak, nem ismerhetők fel mindenütt.  
Oszlopos (En, amph) basztitok, tlc basztit. 

módosult 
pszmorf 

7028 108 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák. Mesh poligonális cellák a 
tömeges szerpentinitben. 
Oszlopos basztitok finom szemcsés srp-né alakulnak. Helyenként szálas, 
köteges srp. 

pszmorf, relikt 

7029 109,5 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák. Deformált mesh poligonális 
cellák. 
Oszlopos basztitok. 

pszmorf, relikt 

7027 110 Mesh szerpentinit, helyenként ovális cellákkal. Szalagos srp részek is 
jellemzők és a tiszta mesh is megvan. 
Oszlopos basztitok. 

módosult 
pszmorf 

7030 110-113 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák. Deformált mesh poligonális 
cellák.  
Oszlopos basztitok. 

módosult 
pszmorf 

7031 110-113 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák. Deformált mesh poligonális 
cellák.  
Oszlopos basztitok, de a relikt zónában főként köteges, szálas srp. 

módosult 
pszmorf 

7032 110-113 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák. Deformált mesh poligonális 
cellák.  
Oszlopos basztitok, de a relikt zónában főként köteges, szálas srp. 

módosult 
pszmorf 

7033 113-116 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák, lencsék. Mesh cellák 
deformáltak, de egységeik felismerhetők  
Oszlopos basztitok, relikt zónában prekurzor ásványok (En, amph). 

pszmorf, relikt 

7034 116-119 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák. Deformált mesh poligonális 
cellák.  
Oszlopos basztitok szálas srp-je finomszemcsés halmazzá alakul. 

pszmorf, relikt 

7035 119-122 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák. Deformált mesh poligonális 
cellák. Nyírt, gyűrt mesh 
Oszlopos basztitok szálas srp-je finomszemcsés halmazzá alakul. Nyírt 
porfiroklasztok. 

módosult 
pszmorf 

7036 119-122 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák. Deformált mesh poligonális 
cellák.  
Oszlopos basztitok. 

pszmorf, relikt 

7086 119-122 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák, lencsék. Mesh cellák 
deformáltak, nem ismerhetők fel mindenütt. Felépítésük szalagos srp-ből.  
Oszlopos basztitok. 

módosult 
pszmorf 

7037 122-126 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák, lencsék. Mesh cellák 
deformáltak, nem ismerhetők fel mindenütt. Felépítésük szalagos srp-ből.  
Oszlopos basztitok. 

módosult 
pszmorf 

7038 126-129 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák, lencsék. Mesh cellák 
deformáltak, nem ismerhetők fel mindenütt. Felépítésük szalagos srp-ből.  
Oszlopos basztitok. 

módosult 
pszmorf 

7039 129 Deformált, átalakult mesh szövetű szerpentinit. Opak háló eltérő 
sűrűségű. 

módosult 
pszmorf 

7040 129-130 Mesh szerpentinit és relikt protolit lencsék.  Módosult mesh. Poligonális 
cellák mintázata.  
Pszeudomorfózák: en, amph, tlc. 

pszmorf, relikt 

7041 131,5 Mesh szerpentinit és basztitos relikt zónák, lencsék. Mesh cellák 
felismerhetők. Felépítésük szalagos srp-ből.  
Oszlopos basztitok szálas, tömeges srp alkotja őket. 

pszmorf, relikt 
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II. 1. táblázat Az olivinek kémiai összetétele a Gyódi Szerpentinitben 
 
minta 7083
tömeg% ol1 ol2 ol3 ol4 ol5 ol6 ol7 ol8 ol9 ol10 ol11 ol12_is ol13_pb ol14 ol15_pb ol16_is ol17_pbm ol18_pb
szonda JEOL JEOL JEOL JEOL JEOL JEOL JEOL JEOL JEOL JEOL JEOL ETEC ETEC ETEC ETEC CAMECA CAMECA CAMECA
SiO2  38,79 38,36 38,63 38,08 38,22 38,65 38,45 38,08 38,22 38,65 38,45 40,40 40,94 40,68 41,32 40,85 40,83 40,98
Al2O3 n.d. n.d. n.d. 0,04 n.d. n.d. n.d. 0,04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 0,01 0,00
FeO   9,36 9,06 8,87 8,98 8,76 9,50 9,30 8,98 8,76 9,50 9,30 8,45 9,02 8,39 9,00 9,02 8,85 8,89
NiO   0,61 0,25 0,80 0,14 0,86 0,66 0,12 0,14 0,86 0,66 0,12 0,54 0,00 0,39 0,45 0,54 0,47 0,54
MgO   50,94 51,54 51,18 50,74 50,37 50,91 50,92 50,74 50,37 50,91 50,92 49,38 50,92 49,85 48,60 49,24 49,53 49,50
Total 99,70 99,41 99,62 98,04 98,62 100,12 99,23 98,04 98,62 100,12 99,23 98,76 100,88 99,31 99,37 99,83 99,82 100,05

Si 0,959 0,951 0,956 0,955 0,958 0,956 0,957 0,955 0,958 0,956 0,957 0,998 0,99 0,998 1,014 1,004 1,000 1,001
Al  -  -  - 0,001 0,000  -  - 0,001  -  -  -  -  -  -  - 0,000 0,000 0,000
Fe 0,193 0,188 0,184 0,188 0,184 0,197 0,194 0,188 0,184 0,197 0,194 0,174 0,183 0,172 0,185 0,185 0,181 0,182
Ni 0,012 0,005 0,016 0,003 0,017 0,013 0,002 0,003 0,017 0,013 0,002 0,011 0 0,008 0,009 0,000 0,009 0,011
Mg 1,877 1,905 1,888 1,897 1,882 1,878 1,889 1,897 1,882 1,878 1,889 1,819 1,836 1,824 1,778 1,803 1,808 1,803
Total 3,041 3,049 3,044 3,044 3,042 3,044 3,043 3,044 3,042 3,044 3,043 1,183 1,173 1,178 1,208 3,010 3,000 2,999

Fo 90,65 91,02 91,14 90,97 91,11 90,52 90,71 90,97 91,11 90,52 90,71 91,24 90,94 91,38 90,58 90,57 90,79 90,73
Fa 9,35 8,98 8,86 9,03 8,89 9,48 9,29 9,03 8,89 9,48 9,29 8,76 9,06 8,62 9,42 9,31 9,10 9,14

mg# 90,7 91,0 91,1 91,0 91,1 90,5 90,7 91,0 91,1 90,5 90,7 91,3 90,9 91,4 90,6 90,68 90,89 90,85

n.d.= nem detektált
is= interstíciális; pb=profiroblasztos; pb=profiroblaszt mag

7006-17083 7083B 7084 7006
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II. 2. táblázat Az ortopiroxének kémiai összetétele (JEOL mikroszonda adatok) a Gyódi Szerpentinitben 
 
minta
tömeg% opx1 opx2 opx3 opx4 opx5 opx6 opx7 opx8 opx9 opx10 opx11 opx12 opx13 opx14 opx15 opx16
SiO2  55,19 54,39 53,67 54,28 54,5 54,19 54,39 54,82 55,14 54,53 54,5 54,12 54,44 55,13 54,08 53,83
TiO2 0,19 n.d. 0,18 0,29 n.d. 0,05 0,09 0,03 0,24 n.d. 0,17 0,02 n.d. n.d. 0,18 0,04
Al2O3 n.d. 0,09 1,02 0,03 n.d. 0,1 0,38 0,11 0,01 0 0,12 0,3 n.d. n.d. 0,02 n.d.
FeO 6,74 6,74 6,07 6,72 6,68 7,14 6,98 6,45 6,98 6,4 6,1 6,32 7,12 6,55 6,48 7,33
MnO 0,27 0,24 0,33 0,11 n.d. n.d. 0,32 0,33 n.d. n.d. 0,03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
NiO   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,13 n.d. 0,17 n.d. n.d. n.d. 0,15 n.d.
MgO 35,58 36,06 35,25 35,98 35,92 35,63 35,59 36,45 35,99 35,53 36,07 36,03 36,52 36,12 35,54 35,52
CaO n.d. n.d. 0,14 0,26 0,12 0,05 0,15 0,08 0,1 0,12 0,05 0,03 0,07 n.d. 0,03 0,09
Total 97,97 97,52 96,66 97,67 97,22 97,16 97,9 98,27 98,59 96,58 97,21 96,82 98,15 97,8 96,48 96,81

O=6
Si 1,953 1,936 1,923 1,931 1,944 1,938 1,932 1,935 1,942 1,953 1,940 1,935 1,929 1,951 1,943 1,935
Ti 0,005 0,005 0,008 0,001 0,002 0,001 0,006 0,005 0,001 0,005 0,001
Al 0,004 0,043 0,001 0,004 0,016 0,005 0,000 0,000 0,005 0,013 0,001
Fe 0,199 0,201 0,182 0,200 0,199 0,214 0,207 0,190 0,206 0,192 0,182 0,189 0,211 0,194 0,195 0,220
Mn 0,008 0,007 0,010 0,003 0,010 0,010 0,001
Ni 0,004 0,005 0,004
Mg 1,877 1,914 1,882 1,908 1,909 1,899 1,884 1,918 1,889 1,897 1,914 1,920 1,929 1,905 1,903 1,903
Ca 0,005 0,010 0,005 0,002 0,006 0,003 0,004 0,005 0,002 0,001 0,003 0,001 0,003
Total 4,042 4,062 4,051 4,061 4,056 4,058 4,057 4,062 4,051 4,047 4,053 4,058 4,071 4,049 4,052 4,064

Wo 0,00 0,00 0,26 0,47 0,22 0,09 0,27 0,14 0,18 0,22 0,09 0,05 0,12 0,00 0,06 0,16
En 90,13 90,33 90,62 90,08 90,48 89,95 89,56 90,54 90,14 90,72 91,31 91,11 90,19 90,87 90,78 89,63
Fs 9,87 9,67 9,12 9,45 9,31 9,96 10,17 9,32 9,68 9,06 8,59 8,84 9,69 9,13 9,17 10,21
Ac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mg# 90,4 90,5 91,2 90,5 90,6 89,9 90,1 91,0 90,2 90,8 91,3 91,0 90,1 90,8 90,7 89,6

7083 7083b 7084
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II. 3. táblázat Az ortopiroxének kémiai összetétele (CAMECA mikroszonda adatok) a Gyódi Szerpentinitben 
 
minta
tömeg% opx1_m opx2_sz opx3_m opx4_sz opx5_m opx6 opx7 opx8 opx9_m opx10_sz opx11_sz opx12 opx14
SiO2  57,54 57,13 57,30 57,34 57,40 57,25 59,97 57,39 57,63 57,42 57,82 58,05 57,74
TiO2 0,02 0,04 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,03 0,02 0,01 0,02
Al2O3 0,14 0,26 0,03 0,02 0,04 0,05 0,12 0,03 0,06 0,05 0,04 0,04 0,09
Cr2O3 0,06 0,04 0,06 0,03 0,04 0,06 0,02 0,04 0,07 0,02 0,03 0,02 0,01
FeO 6,18 6,59 6,41 6,15 6,40 6,18 4,64 7,87 6,40 6,32 6,31 6,14 6,14
MnO 0,15 0,16 0,13 0,16 0,12 0,11 0,09 0,20 0,12 0,15 0,08 0,11 0,12
MgO 34,92 34,66 34,66 35,16 34,75 35,03 35,04 33,89 34,85 34,96 35,21 35,23 35,12
CaO 0,06 0,07 0,11 0,07 0,10 0,09 0,28 0,07 0,06 0,04 0,07 0,11 0,07
Na2O 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
NiO 0,13 0,11 0,16 0,09 0,18 0,11 0,14 0,08 0,15 0,06 0,13 0,07 0,15
Total 99,21 99,09 98,88 99,04 99,03 98,91 100,39 99,60 99,35 99,06 99,73 99,79 99,48
O=6
Si 1,997 1,990 1,999 1,994 1,999 1,994 2,036 1,999 2,000 1,996 1,997 2,001 1,998
Al 0,003 0,010 0,001 0,001 0,001 0,002 -0,036 0,001 0,000 0,002 0,002 -0,001 0,002
Al 0,003 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,040 0,000 0,002 0,000 0,000 0,003 0,002
Fe(III) 0,000 0,011 0,000 0,016 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,006 0,003 0,000 0,001
Cr 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,000 0,001 0,001 0,000
Ti 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000
Fe(II) 0,179 0,180 0,187 0,163 0,186 0,169 0,133 0,229 0,186 0,178 0,179 0,177 0,177
Mn 0,004 0,005 0,004 0,005 0,004 0,003 0,003 0,006 0,004 0,004 0,002 0,003 0,004
Mg 1,807 1,800 1,802 1,823 1,804 1,819 1,773 1,760 1,803 1,812 1,813 1,810 1,812
Ca 0,002 0,003 0,004 0,003 0,004 0,004 0,010 0,003 0,002 0,001 0,002 0,004 0,003
Na 0,000 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,002
K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total 3,999 4,004 4,000 4,005 4,000 4,003 3,965 4,000 3,998 4,002 4,001 3,998 4,000

Wo 0,12 0,13 0,20 0,13 0,19 0,17 0,53 0,13 0,11 0,07 0,12 0,20 0,13
En 90,66 89,98 90,22 90,72 90,31 90,70 92,25 88,08 90,39 90,51 90,65 90,75 90,70
Fs 9,21 9,82 9,56 9,12 9,50 9,12 7,05 11,77 9,50 9,39 9,23 9,03 9,07
Ac 0,02 0,08 0,03 0,02 0,00 0,00 0,17 0,02 0,00 0,03 0,00 0,03 0,09
Fe2/(Fe2+Fe3) 1,02 0,94 1,01 0,91 1,01 0,94 1,82 1,00 1,03 0,97 0,98 1,03 0,99
mg# 90,97 90,38 90,60 91,08 90,64 91,01 93,03 88,47 90,66 90,80 90,87 91,09 91,07

7083 7006 - 1
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II. 4. táblázat A spinellek kémiai összetétele a Gyódi Szerpentinitben 
 
mintaszám 7083

spl1 spl2 spl3 spl4 spl5 spl6 spl7 spl8_m spl9_sz spl10_m spl11_sz spl12_m spl13_k spl14_k spl15_k mag1 mag2 mag3
szonda típus JEOL JEOL JEOL JEOL JEOL JEOL ETEC ETEC ETEC CAMECA CAMECA CAMECA CAMECA CAMECA CAMECA CAMECA CAMECA ETEC
SiO2  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00 0,00 0,28 0,05 0,00 11,69 5,94 2,88
TiO2 0,90 0,91 1,02 1,11 1,11 1,27 0,49 0,83 0,75 0,81 0,88 0,85 0,51 0,39 0,84 0,02 0,21 n.d. 
Al2O3 2,00 2,15 2,56 1,73 1,67 1,96 5,92 3,61 3,94 2,69 3,00 3,54 3,56 1,94 2,64 2,46 3,87 0,89
Cr2O3 40,20 38,46 39,42 38,87 38,85 38,56 44,46 40,00 38,36 43,65 42,04 42,04 30,54 41,64 42,71 0,30 14,54 0,29
V2O5 1,07 0,56 0,54 0,27 0,70 0,52 0,44 0,48 0,61 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
FeO 50,25 47,67 46,02 48,07 49,50 47,80 39,15 45,06 45,72 45,10 46,13 46,28 54,77 48,47 47,15 65,12 57,66 84,01
MnO 0,08 0,67 0,28 0,67 0,57 1,02 n.a. n.a. n.a. 0,46 0,42 0,41 1,34 0,50 0,53 0,04 0,88 0,00
MgO 2,66 2,95 3,66 2,94 2,97 2,61 3,70 3,60 3,65 3,73 3,89 3,90 2,31 2,41 2,97 16,09 8,38 2,38
Total 97,16 93,38 93,49 93,67 95,36 93,74 94,16 93,58 93,04 96,44 96,39 97,02 93,31 95,45 96,84 95,78 91,48 90,46

O=32
Si  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,085 0,016  - 3,005 1,706 0,887
Ti 0,199 0,208 0,231 0,254 0,249 0,291 0,109 0,187 0,170 0,178 0,192 0,186 0,115 0,088 0,185 0,003 0,046 0,000
Al 0,692 0,771 0,910 0,620 0,588 0,703 2,065 1,277 1,398 0,929 1,031 1,209 1,269 0,684 0,912 0,744 1,308 0,323
Cr 9,333 9,249 9,402 9,340 9,171 9,274 10,402 9,495 9,133 10,106 9,706 9,620 7,299 9,859 9,906 0,061 3,299 0,071
V 0,252 0,137 0,131 0,066 0,168 0,127 0,104 0,116 0,147  -  -  -  -  -  - 0,000 0,000 0,000
Fe(III) 5,325 5,427 5,095 5,467 5,576 5,315 3,211 4,737 4,982 4,609 4,878 4,800 7,032 5,250 4,812 9,180 7,889 13,833
Fe(II) 7,014 6,698 6,514 6,749 6,783 6,844 6,477 6,576 6,531 6,434 6,385 6,402 6,814 6,888 6,754 4,815 5,953 7,794
Mn 0,020 0,173 0,072 0,172 0,144 0,263 0,114 0,105 0,100 0,342 0,128 0,131 0,008 0,214 0,000
Mg 1,165 1,338 1,646 1,332 1,322 1,184 1,632 1,611 1,639 1,629 1,695 1,683 1,043 1,077 1,299 6,165 3,585 1,092
Total 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Fe/Fe+Mg 0,91 0,90 0,88 0,90 0,90 0,91 0,86 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 0,93 0,92 0,90 0,86 0,88 0,88
Mg# 14,24 16,65 20,17 16,48 16,31 14,75 20,13 19,68 20,06 20,21 20,98 20,81 13,28 13,52 16,14 56,15 37,59 12,29
Cr# 93,10 92,31 91,17 93,78 93,98 92,96 83,44 88,14 86,72 91,58 90,40 88,84 85,19 93,51 91,57 7,59 71,61 17,94
Ferri# 34,69 35,14 33,07 35,44 36,36 34,76 20,48 30,54 32,11 29,46 31,24 30,71 45,08 33,24 30,79 91,94 63,13 97,23

m=mag; sz_szegély; k=kis szemcse
n.a.=nem analizált
n.d.= nem detektált

7083B 7084 7006 7006
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II. 5. táblázat A kloritok kémiai összetétele a Gyódi Szerpentinitben 
 

7083
tömeg% Chl4_m Chl5_sz Chl6_m Chl7_sz Chl14 Chl8 Chl9_ol Chl10_m Chl11_sz Chl12 Chl13 Chl14 Chl15
szonda CAMECA CAMECA CAMECA CAMECA ETEC CAMECA CAMECA CAMECA CAMECA ETEC ETEC JEOL JEOL
SiO2  31,44 34,15 29,6 29,53 31,04 31,67 32,39 30,67 30,99 30,45 28,79 28,79 28,67
Al2O3 15,62 11,82 18,53 19,36 13,2 15,83 15,36 16,68 16,3 14,86 15,61 15,23 15,21
Cr2O3 2,32 2,23 1,59 1,19 2,25 2,95 1,77 3,08 2,72 1,94 1,79 1,76 2
FeO 3,98 3,55 3,58 3,75 3 3,3 3,26 3,65 3,69 3,42 3,07 3,67 3,17
MgO 32,94 34,78 32,48 32,39 33,92 33,47 33,3 32,77 33,14 33,39 31,99 33,2 32,46
NiO 0,18 0,11 0,25 0,33 0,35 0,39 0,28 0,23 0,22 0 0
Total 86,48 86,64 86,03 86,55 83,75 87,61 86,36 87,08 87,06 84,07 81,25 82,65 81,51

O=28
Si 6,037 6,516 5,698 5,649 6,144 6,000 6,186 5,859 5,916 5,999 5,860 5,793 5,832
Al 3,535 2,658 4,204 4,365 3,080 3,535 3,457 3,756 3,667 3,452 3,746 3,613 3,648
Cr 0,352 0,336 0,242 0,180 0,352 0,442 0,267 0,465 0,410 0,303 0,289 0,280 0,322
Fe2 0,639 0,567 0,576 0,600 0,496 0,523 0,521 0,583 0,589 0,563 0,522 0,618 0,539
Mg 9,428 9,892 9,319 9,235 10,011 9,452 9,479 9,331 9,429 9,807 9,707 9,956 9,841
Ni 0,028 0,017 0,039 0,051 0,056 0,059 0,043 0,035 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000
Total 20,019 19,986 20,079 20,079 20,139 20,011 19,952 20,030 20,045 20,124 20,124 20,260 20,183

Mg# 93,66 94,58 94,18 93,91 95,28 94,76 94,80 94,12 94,13 94,57 94,90 94,16 94,80
Cr# 9,06 11,22 5,44 3,96 10,26 11,11 7,17 11,02 10,06 8,07 7,16 7,19 8,10
Mg/Si 1,56 1,52 1,64 1,63 1,63 1,58 1,53 1,59 1,59 1,63 1,66 1,72 1,69

7083 7006 7006
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II. 6. táblázat Talk, dolomit, opak (másodlagos), antofillit kémiai összetétele a Gyódi Szerpentinitben 
 

7083 7006 7006-1
%ox tlc1 tlc2 dol1 dol2 opak1 opak2 opak3 Ath1 Ath2 Ath3 Ath4 Ath5 Ath6 Ath7
szonda JEOL JEOL CAMECA CAMECA CAMECA CAMECA ETEC ETEC ETEC CAMECA JEOL JEOL JEOL JEOL
SiO2  50,62 39,49 TiO2 0,02 0,00 SiO2  11,69 5,94 2,88 SiO2 56,02 57,04 53,94 53,38 53,76 53,66 53,51
Al2O3 0,37 0,41 Al2O3 0,00 0,01 TiO2 0,02 0,21 n.d. Al2O3 n.d. n.d. 0,09 0,23 0,24 0,09 n.d.
FeO 2,46 2,67 Cr2O3 0,01 0,08 Al2O3 2,46 3,87 0,89 MgO 33,43 33,37 35,35 35,7 35,55 35,83 36,33
MgO 33,31 35,25 FeO 1,28 1,16 Cr2O3 0,30 14,54 0,29 FeO 5,88 6,69 4,30 6,02 6,11 5,75 5,94
CaO n.d. 1,61 MnO 0,07 0,17 FeO 65,12 57,66 84,01 MnO 0,16 n.d. 0,14 n.a. n.a. n.a. n.a.
Total 86,76 79,43 MgO 24,32 24,40 MnO 0,04 0,88 0,00 Total 95,5 97,1 93,82 95,33 95,66 95,33 95,78

CaO 31,01 32,11 MgO 16,09 8,38 2,38
CO2 43,29 42,07 CaO 0,07 0,00
Total 100,00 100,00 Total 95,78 91,48 90,46

CO 2 =100-total
O=22 O=6 O=32 O=22
Si 7,251 6,379 Ti 0,000 0,000 Si 3,005 1,706 0,887 Si 8,054 8,08 7,872 7,745 7,771 7,772 7,73
Al 0,062 0,078 Al 0,000 0,000 Ti 0,003 0,046 0,000 Al - - 0,015 0,039 0,041 0,015 -
Fe 0,295 0,361 Cr 0,000 0,002 Al 0,744 1,308 0,323 Mg 7,164 7,046 7,69 7,72 7,659 7,735 7,822
Mg 7,111 8,486 Fe 0,034 0,031 Cr 0,061 3,299 0,071 Fe(II) 0,707 0,793 0,525 0,73 0,738 0,697 0,718
Ca 0,000 0,279 Mn 0,002 0,005 V 0,000 0,000 0,000 Mn 0,019 - 0,017 - - - -
Total 14,718 15,582 Mg 1,152 1,167 Fe(III) 9,180 7,889 13,833 Total 15,945 15,919 16,12 16,235 16,209 16,22 16,27

Ca 1,056 1,105 Fe(II) 4,815 5,953 7,794
C 1,878 1,844 Mn 0,008 0,214 0,000 Mg# 91,02 89,89 93,62 91,36 91,21 91,74 91,6
Total 4,122 4,154 Mg 6,165 3,585 1,092

Ca 0,020 0,000 0,000
Mg# 51,35 50,59 Total 24 24 24

n.a.=nem analizált
n.d.= nem detektált

70847083B 7006 7006
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II. 7. táblázat A Gyódi Szerpentinit főelem összetétele. 
 
tomeg% 400370 400384 400414 400421 400389 ÁGK-

2358
ÁGK-
2359

ÁGK-
2361

ÁGK-
2362

ÁGK-
2364

ÁGK-
2365

7013 7015 7031 7033 7037 7083/b 7084 7086

SiO2  38,52 37,16 38,22 38,37 52,10 37,83 41,66 38,90 38,66 36,78 38,15 38,89 38,75 38,37 38,68 38,49 38,92 38,23 38,10
TiO2 0,10 0,09 0,10 0,09 0,04 0,08 0,13 0,08 0,08 0,07 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  -  - 0,01
Al2O3 1,21 2,11 1,92 2,03 4,35 1,16 5,28 0,91 1,32 2,29 1,04 2,10 2,04 2,06 2,20 2,16 2,02 2,28 2,12
Fe2O3 6,50 5,22 5,15 6,26 7,60 7,70 10,42 6,35 6,55 5,91 6,98 5,48 5,85 5,62 5,53 5,10 5,06 5,02 5,66
FeO 0,84 1,22 2,11 0,45  - 0,39 5,66 0,63 0,76 1,14 0,46 1,02 1,08 0,86 0,80 0,92 1,08 1,16 1,10
MnO 0,08 0,16 0,12 0,14 0,14 0,08 0,16 0,09 0,09 0,11 0,09 0,06 0,09 0,08 0,08 0,08 0,12 0,10 0,10
MgO 38,22 36,27 38,33 38,28 28,60 38,30 22,40 38,70 38,10 36,50 38,20 39,07 39,82 39,70 39,17 39,47 40,08 40,26 39,25
CaO 0,21 2,51 0,71 0,63 0,50 0,81 7,25 0,84 0,56 2,73 0,85 0,63 0,68 0,48 0,71 0,55 0,25 0,28 0,39
Na2O 0,05 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06 0,24 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07 0,05 0,04 0,05 0,02 0,02 0,02
K2O 0,07 0,01 0,05 0,09 0,,03 0,08 0,10 0,09 0,08 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,07 0,04 0,06 0,09

H2O+ 13,12 11,74 12,23 12,13 6,40 12,38 5,74 12,80 13,09 11,24 12,55 11,09 10,25 11,03 11,18 11,15 10,48 10,07 10,72
H2O- 0,28 0,34 0,25 0,27  - 0,32 0,20 0,28 0,03 0,34 0,22 0,60 0,68 0,66 0,72 0,70 0,46 0,48 0,74
P2O5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01
CO2 0,51 2,43 0,31 0,49  - 0,89 0,55 0,63 0,66 3,40 0,99 0,76 0,80 0,78 0,84 0,69 0,58 0,60 0,75
Total 99,72 99,32 99,55 99,29 100,30 100,09 99,80 100,36 100,04 100,67 99,74 99,84 100,22 99,79 100,06 99,45 99,12 99,58 99,06

vízmentes
SiO2  44,76 43,52 43,85 44,09 55,67 43,77 44,56 45,05 44,84 43,21 44,26 44,43 43,89 43,85 44,32 44,04 44,04 43,05 43,46
TiO2 0,12 0,11 0,11 0,10 0,04 0,09 0,14 0,09 0,09 0,08 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  -  - 0,01
Al2O3 1,41 2,47 2,20 2,33 4,65 1,34 5,65 1,05 1,53 2,69 1,21 2,40 2,31 2,35 2,52 2,47 2,29 2,57 2,42
Fe2O3 7,55 6,11 5,91 7,19 8,12 8,91 11,14 7,35 7,60 6,94 8,10 6,26 6,63 6,42 6,34 5,84 5,73 5,65 6,46
FeO 0,98 1,43 2,42 0,52  - 0,45 6,05 0,73 0,88 1,34 0,53 1,17 1,22 0,98 0,92 1,05 1,22 1,31 1,25
MnO 0,09 0,19 0,14 0,16 0,15 0,09 0,17 0,11 0,10 0,12 0,10 0,07 0,10 0,09 0,09 0,09 0,14 0,11 0,11
MgO 44,42 42,48 43,98 43,99 30,56 44,32 23,96 44,82 44,19 42,88 44,31 44,64 45,10 45,37 44,88 45,17 45,35 45,34 44,77
CaO 0,24 2,94 0,81 0,72 0,53 0,94 7,75 0,97 0,65 3,21 0,99 0,72 0,77 0,55 0,81 0,63 0,28 0,32 0,44
Na2O 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,26 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,06 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02
K2O 0,08 0,01 0,06 0,10 0,03 0,09 0,11 0,10 0,09 0,11 0,09 0,08 0,10 0,09 0,09 0,08 0,05 0,07 0,10
P2O5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01
Total 99,72 99,32 99,55 99,29 99,83 100,09 99,80 100,36 100,04 100,67 99,74 99,84 100,22 99,79 100,06 99,45 99,12 98,45 99,06
mg# 91,1 91,6 91,0 91,8 77,2 90,3 72,6 91,6 91,1 91,0 91,0 92,1 91,8 92,3 92,4 92,7 92,7 92,7 91,9
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II. 8. táblázat A Gyódi Szerpentinit nyomelem összetétele. 
 
ppm ÁGK 7013 ÁGK 7015 ÁGK 7033 ÁGK 7083-B ÁGK 7084 7013 7015 7031 7033 7037 7083/b 7084 7086
módszer XRF XRF XRF XRF XRF ICP-AES ICP-AES ICP-AES ICP-AES ICP-AES ICP-AES ICP-AES ICP-AES
V 25 23 28 36 31 16,4 15,1 11,5 19,4 14,0 23,7 13,8 18,8
Cr 1738 1829 1515 2029 2026 957 917 653 1062 988 1165 704 1140
Co 98 89 92 93 107 74,8 69,2 80,8 65,8 83,0 61,0 77,2 87,4
Ni 2320 2586 1888 1881 2317 1590 1710 1700 1200 1570 1280 1580 1650
Cu 30 46 21 33 28 3,32 15,90 1,19 n.d. n.d. 9,69 n.d. 0,13
Zn 295 723 244 249 310 30,8 368,0 38,3 32,9 33,9 24,2 33,1 31,7
Rb <1 <1 <1 2 <1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sr 2 8 7 <1 4 7,95 14,00 1,70 13,10 3,80 6,86 9,98 4,30
Y 8 7 10 8 8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Zr 19 17 18 19 18 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Nb 10 10 10 11 11 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Mo <1 <1 <1 <1 <1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Cs <7 <7 <7 8 <7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ba <1 73 39 <1 18 0,65 3,00 0,59 1,12 0,24 1,65 1,50 0,15
Pb 4 3 7 4 3 3,43 5,00 4,40 3,30 2,65 0,72 2,58 3,15
La 12 9 9 11 8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ce <11 <11 <11 <11 <11 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Pr <4 <4 <4 <4 <4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Nd <4 <4 <4 <4 <4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Th 6 8 5 7 5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

As 0,53 0,47 2,20 0,91 0,69 0,68 1,78 1,50
B 31,4 23,7 15,9 40,7 26,9 39,6 46,0 30,0
P 57,3 57,1 64,2 81,6 58,1 51,1 75,2 59,2
Cd n.d. 0,19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Mn 569 740 299 501 393 376 516 435
Na 15,8 20,5 10,3 46,3 14,2 26,2 26,9 13,8
K 27,8 8,7 13,3 63,9 29,9 60,8 55,5 21,0
S 703 930 2450 463 1340 28 495 1460
Ti 16,30 23,90 9,97 46,00 9,94 52,00 41,60 10,60

n.a.= nem analizált
n.d.= nem detektált  
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II. 9. táblázat A Gyódi Szerpentinit ritkaföldfém összetétele. 
 

ppm kimutatási 
határ

7015 7033 7083-B  7084 400389

La 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 <0,1
Ce 0,1 0,6 0,3 0,5 0,4 0,1
Pr 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Nd 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
Sm 0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 <0,1
Eu 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Gd 0,1 0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1
Tb 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dy 0,1 0,1 <0,1 0,2 0,1 <0,1
Ho 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Er 0,1 <0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tm 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Yb 0,1 <0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Lu 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Y 1 <1 <1 1 <1 <1
Th 0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,2
U 0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,2

(La/Yb)ch 2,7 0,7 0,7 0,7 0,2
(La/Sm)ch 2,5 1,3 1,3 1,3 0,6
(Gd/Yb)ch 1,6 0,4 0,4 0,2 0,4  
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II. 10. táblázat Kőzetfizikai paraméterek vizsgálati eredményei 
 

mintaszám víztartalom 
W%

nedves 
térfogatsűrűség 
(testsűrűség) ρn 

(kN/m3)

száraz térfogat 
sűrűség ρd (kN/m3)

sűrűség 
ρs 

(kN/m3)

vízfelvétel W% dőlés

ÁGK-7083/b 0,41 26,08 26,00 27,90 1,26 50
ÁGK-7013 0,37 23,76 23,67 26,31 1,13 80
ÁGK-7018 1,07 24,01 23,76 26,90 3,21 80
ÁGK-7036 0,94 22,52 22,31 27,20 2,87 80
ÁGK-7086 1,40 24,50 24,16 27,78 3,45 60
ÁGK-7037 0,89 24,68 24,46 26,95 2,67 75  
 
II. 11. táblázat Nyomószilárdság vizsgálati eredményei 
 

mintaszám átmérő (mm) magasság (mm) tömeg (kg) törőerő 
(kN)

testsűrűség 
(kg/m3)

hengerszilárdság 
(N/mm2)

ÁGK-7083/b 113 81 2,25 775 2770 77,3
ÁGK-7013 111 98 2,45 280* 2440 28,9*
ÁGK-7018 113 78 2,00 445 2560 44,4
ÁGK-7036 112 87 2,15 645 2510 65,5
ÁGK-7086 113 107 2,75 650** 2560 64,9**
ÁGK-7037 112 104 2,60 575 2540 58,4

*ferde foliáció; **az erő irányára majdnem merőlegesen foliált  
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A TERMOMETRIAI SZÁMÍTÁSOK ALAPEGYENLETEI 

 

Ortopiroxén termométer 

Mercier (1976, 1980) 

  ( ) 16,273)45449(5,6308)( −
+⋅−

=°
D
XKWLNCT , 

ahol 

 
W
WXKW

⋅−
⋅

=
21

6000  

  
)( XMnXFeXMgXCa

XCaW
+++

=  

Ca az ortopiroxénben (Ca-in-opx) termométer 

Brey & Köhler (1990) 

  273
843,1ln

64254,26( −
+−

+
=°

opxCa
PCT  

 

Cr-Al az ortopiroxénben(Cr-Al-in-opx) termométer 

Witt-Eickschein, G. & Seck, H.A. (1991) 

  ( ) ( )
opxopx Cr

M
Al XXCT ⋅+⋅+=° 32,1452721,208854,636)( 1  

 

Ortopiroxén-olivin termométerek 

Berger & Vannier (1978) 

K D =
Ni Ol ⋅ Mg Opx 
Mg Ol ⋅ Ni Opx    

T
C

= 3820
LnK

D
+ 1.822

− 273 .15
  

 
Povdin (1988) 
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Olivin-spinell termométerek 

Fabriès (1979) 

K
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Spl
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Spl

Cr
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Ballhaus és mtársai (1991) 

A = 6350 + 280 ⋅ P
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Klorit termométer 

 

Cathelineau & Nieva (1985) 

18160)( )( +⋅=° IVAlXCT  

Al(IV) korrekciója Kranidiotis & MacLean (1987) 

 
)(

7,0)(
MgFe

FeCT
+

⋅=°  

 

Cathelineau (1988) 

)(98,32192,61)( IVAlXCT ⋅+−=°  

 


