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Bevezetés 

E jegyzet a matematika-földrajz és a történelem-földrajz tanári szakokon folyó 
képzést szolgálja. Az ásvány-kőzettan tárgya e szakokon a külön tárgyként oktatott 
földtannal együtt az általános természeti földrajz és gazdasági földrajz alapjainak 
megteremtésére szolgál. Tematikája és az annak alapján készült jegyzet tartalmában és 
terjedelmében alkalmazkodik „alapozó tárgy" szerepéhez és egyes részleteiben sem kerül 
átfedésbe a földtan és a természeti földrajz tárgykörében oktatásra kerülő anyaggal, 
hanem szorosan alakalamazkodva az ásvány-kőzettan fogalomköréhez, csak a 
legszükségesebb mértékben - az ásvány- és kőzetképző folyamatok megértésének 
elősegítése céljából - ad szükség szerinti ismereteket a földtani eseményekről, 
folyamatokról. 

A természetben található ásványi nyersanyagok, energiahordozók kutatása és 
kitermelése iránt fokozott igény és ennek hátterén kialakult gazdálkodás a tárgykör 
egyre nagyobb gyakorlati fontosságát jelzi. E gyakorlati fontosságnak tükröződnie kell 
oktatásában is a végletekig lecsökkentett óraszám ellenére. Éppen ezért nincs lehetőség 
az ásványtan és kőzettan minden részletre kiterjedő oktatására, hanem a természeti és 
gazdasági földrajz, és a földtan oktatásához szükséges fejezetekre térünk ki elsősorban, 
háttérbe szorítva a tárgykörön belül maradó, elméleti jelentőségű részleteket. Mind az 
ásványtani, mind pedig a kőzettani fejezeteknél foglalkozunk a hazai előfordulásokkal, az 
ásványok és kőzetek különböző típusainak gyakorlati hasznával, vagy jelentőségével, a 
különböző földtani folyamatokban, geomorfológiai, felszínfejlődési eseményekben. A 
földrajztudományi szükségesség alapján a jegyzet kisebb teret szentel az ásványtani 
résznek, míg a kőzettanban kiterjedtebb, részletesebb ismeretanyaggal szolgál. 

Az ásvány-kőzettan elméleti oktatásához gyakorlat is tartozik, amelynek keretében 
az iparban, mezőgazdaságban jelentőséggel bíró ásványok, kőzetek felismerése, és a 
felismerés egyszerűbb módszereinek elsajátítása történik, különös hangsúllyal a 
középiskolai földrajz (és kémia) oktatásban előforduló ásványos anyagokra, kőzetekre, 
ércekre. 
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Ásványtan 

Az ásványtan tárgya 

Az ásványtan az ásványok tudománya, azaz az ásványok tulajdonságaival, összetételé
vel, keletkezésével és előfordulásaival, valamint osztályozásával foglalkozó tudomány. Két 
nagy csoportra osztható: (1) általános ásványtan, (2) rendszeres ásványtan. 

Az általános ásványtan a következő egységekből áll: 
(a) Kristálytan (morfológia), amely az ásványok külső alaki sajátságait vizsgálja. 
(b) Kristálykémia, amely az ásványok belső szerkezeti sajátságaival foglalkozik. 
(c) Kristályfizika, az ásványok belső szerkezettől függő fizikai sajátságait tanul

mányozza. 
(d) Ásványkémia. Az ásványok kémiai tulajdonságait vizsgálja. 
(e) Ásvány-genetika, az ásványtársulások genetikai, keletkezési körülményeivel 

foglalkozik. 
A rendszeres ásványtan kristálykémiai és kémiai tulajdonságai alapján az ás

ványfajokat osztályokba, alosztályokba, és csoportokba sorolja. 

Az ásvány fogalma 

Az ásvány a Föld szilárd kérgének határozott kémiai összetétellel, rendszerint 
kristályos szerkezettel és általában határozott formával rendelkező természetes 
építőeleme. Rendszerint szervetlen eredetű, azonban néhány szerves eredetű természetes 
anyagot is ásványnak tekintenek. Az olyan természetes anyagokat, amelyek kristályos 
szerkezettel nem rendelkeznek,- azaz amorfok, „mineraloid"-nak nevezzük. Ezek nem 
tekinthetők ásványnak (mineral-nak), mert a belső szerkezet hiányában nincs határozott 
kémiai összetételük, és fizikai tulajdonságaik (pl. az opál). Az idők folyamán azonban 
az ilyen anyagok is kristályos állapotba kerülnek és ásványokká alakulnak. 

A műtermékek sem tekintendők ásványoknak: pl. a rézgálic, vagy a mesterséges 
drágakövek, féldrágakövek. 

A kőzet fogalma 

A földkéreg nagyobb egységeit felépítő, ásványokból összetevődő természetes anyaga 
a kőzet. Határozott geológiai folyamatok terméke és egyben azok jellemzője. Mivel az 
összetevő ásványok egymáshoz való viszonya csak egyes csoportoknál (a magmás 
kőzeteknél és a sókőzeteknél) alakult ki határozott kémiai és fizikai feltételek között, 
tulajdonságai is erősen eltérőek lehetnek azonos kőzettípusokon belül is. Az ún. 
monomineralikus (egyetlen ásványból álló) kőzetek rendelkeznek leghatározottabb 
jellegekkel, míg a több ásványból kialakult kőzetek tulajdonságai, jellemzői „szórnak". 
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Kristálytan 

A kristály fogalma 

A kristály síklapokkal határolt természetes szilárd test, homogén, anizotrop diszkon-
tinuum. Homogén, mert szerkezete térben rendezett, határain belül az anyag a térben 
szabályos távolságban, periódusokban helyezkedik el. Anizotrop, mert benne a 
tömegpontok (atomok, ionok, vagy molekulák) rendezetten, a tér három irányában 
megszabott távolságokban (periódusokban) helyezkednek el. Ebből következően 
irányoktól függő tulajdonságokkal rendelkezik, azaz anizotrop. A kristály növekedési 
sebessége is irányoktól függő, ezért síklapokkal határolt mértani testként jelenik meg. 

A kristályok diszkontinuitását 
(belső szakaszosságát) az alkotó 
tömegpontok (atomok, ionok, vagy 
molekulák) szakaszos (periodikus) 
elhelyezkedése jelenti a tér mind
három irányában kifejlődve. Az 1. 
ábra bemutatja azt, miként kell 
érteni a kristály diszkontinuum 
mivoltát és a térrács létrejöttét. A 
térrács a kristályt alkotó elemi 
részecskék szabályszerűen, az an
izotrópia és a diszkontinuitás el
vének megfelelően elhelyezkedő tömege, amelyen belül a tömegpontokkal terhelt, 
egymással párhuzamos síkok sokasága jelölhető ki. A kristály külső lapjai egyben a 
térrácsot alkotó rácssík rendszer legkülső síkjai. Ahány lap helyezkedik el a kristályon, 
legalább annyiféle rácssík egymással párhuzamos sokasága alkotja a rácssík rendszert. 

A kristálytan alaptörvényei 

(1) A szögállandóság törvénye: egy bizonyos anyag kristályainak meghatározott lapjai 
és élei által bezárt szög az illető anyagra jellemző, állandó érték (Nicolaus Stensen 
állapította meg először 1669-ben). Mivel az anyagra jellemző állandóról van szó, az a 
kristály meghatározásához felhasználható. Még akkor is állandó szögértékek jellemzik 
a kristályt, ha az torzult állapotban van, mert lapszögei azonosak a térrácsban levő 
rácssíkok hajlásszögével. Akármennyire is torzuljon a kristály, az anyagára és 
kristályformáira jellemző lapszögek értéke nem változik. 

A lapszögek mérése kontakt goniométerrel, finomabb esetekben reflexiós 
goniométerrel történik. 
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1. ábra: Rács sémák. A. lineáris, B. kétdimenziós, C. 
háromdimenziós (pontsor, síkrács, térrács) 



(2) A paraméter törvény: a kristálylapok térbeli helyzetének 
rögzítésére háromdimenziós koordináta rendszer szolgál, 
amelynek origója megegyezik a kristály mértani középpontjával. 
A koordináta rendszert tengelykeresztnek nevezzük, és a 
kristályt úgy helyezzük el benne, hogy a tengelykereszt ágai 
párhuzamosak legyenek a jellemző élekkel. A tengelykereszt 
ágait a 2. ábra szerint jelöljük. 

A kristály lapjainak helyzete a tengelykeresztben háromféle 
lehet: (1) csak az egyik tengelyt metszi, a másik kettővel 
párhuzamos, (2) két tengelyt metsz, a harmadikkal párhuzamos, 
(3) mind a három tengelyt metszi. A kristálylap* által a ten

gelykeresztről lemetszett hosszúságot paraméternek nevezzük. A paraméterek 
meghatározásához olyan jól fejlett kristálylapot választunk, amely a tengelykereszt jobb 
felső nyolcadában (azaz az értékkel jelzett térnyolcadban) helyezkedik el, és mindhárom 
tengelyt metszi. Ezt a lapot alaplapnak nevezzük. Az alaplap által a b tengelyből 
lemetszett tengelyhosszat egységnyinek tekintjük és ehhez arányítjuk a másik két 
tengelyből lemetszett hosszakat. A tengelyarány az illető ásványra jellemző, állandó 
érték. 

Az alaplapot önmagával párhuzamosan eltolva a lemetszett tengelyrészek aránya 
változatlan marad. A kristályon minden laphelyzetet az alaplaphoz viszonyítunk. A 
paraméter viszonyszámok azt fejezik ki, hogy valamely lap az alaplaphoz képest 
hányszoros távolságban metszi a tengelyeket. Ezek a viszonyszámok mindig racionális 
számok, vagy végtelennel egyenlőek. 

A tengelyarány és a tengelyekkel bezárt szög képezi a kristálytani állandókat. A 
tengelyarány helyett használhatjuk az illető ásvány elemi cellájának mérőszámait, az ún. 
rácsállandókat is. Azaz a : b : c = a0 : b 0 : c0. A rácsállandókat a különböző ásványokra 
vonatkozóan ma már ismerjük. 

A kristálylapok jelölésére célszerűségi okokból a paraméter viszonyszámok reciprok 
értékeit használjuk, amelyeket Miller-index-eknek nevezünk, bevezetőjük után. (A 
változtatás a célszerűségi okból valamely tengellyel párhuzamos lapok miatt adódott, 
ahol a végtelen szerepel viszonyszámként, amely mint Miller-féle index, 0-vá alakul.) Az 
index és paraméter viszonyszám kapcsolatát az alábbi példa mutatja: egy lap helyzete 
a térben paraméter viszonyszámokkal kifejezve pl: 

2a :1b : ∞c 

Ugyanez Miller indexxel kifejezve: 1/2 : 1/1: l / ∞ = 120 (a törtek eltávolítása után). 

(3) A zónatörvény: Sok lappal határolt kristályformáknál gyakori eset, hogy több lap, 

és ezzek metsződési élei egymással párhuzamosak. A párhuzamos élekben metsződő 
lapok összességét kristályövnek, vagy zónának nevezzük. Az öv-irányt rögzíteni lehet az 
övtengely kristálytani tengelyekhez való helyzetének rögzítésével. Egy kristályon több 
zóna is előfordulhat. A zónatörvényből az is következik, hogy ha egy kristály valamely 
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2 ábra: A tengelykereszt 
jelölése 



élét szimmetrikusan elhelyezett lappal tompítjuk, a 
tompító lap indexe a két tompított lap indexének 
összegével lesz azonos. A tompítás segítségével a 
négy legegyszerűbb indexű lapból valamennyi 
lehetséges kristálylap levezethető. 

A kristályok szimmetriája 

3. ábra: Különböző zónatengelyck 
Valamennyi kristály valamilyen fokú szimmetriát 

mutat, és nagyon sok kristálynál figyelhető meg 
magasfokú, többszörös szimmetria. Külső és belső 

szimmetriát különböztetünk meg. A külső szimmetria a kristálylapok, élek, csúcsok 
valamilyen szabály szerinti ismétlődésében nyer kifejezést, a belső szimmetria pedig a 
kristályrács építőelemeinek ismétlődését jelenti. A belső szimmetria határozza meg a 
külső szimmetriaelemeket, tehát a kristály megjelenési formája a rácsszerkezetből 
következik. 

A 4. ábra mutatja a kristályokban előforduló 
háromféle fő külső szimmetriaelemet, a szimmetria 
síkot, a szimmetria tengelyt és a szimmetria cent
rumot. 

A kristálytani szimmetria a kristályt határoló 
elemek törvényszerű ismétlődését jelenti, amely a 
felsorolt három szimmetria elem hatására létrejövő 
fedési művelet következtében jön létre. Ez a három 
művelet a forgatás, a tükrözés és az inverzió. A 
forgatás szimmetriatengely mentén, a tükrözés 
szimmetriasíkkal, az inverzió szimmetria középpon
ton keresztül történik. A szimmetria tengelyek és 
síkok, valamint az inverziós centrum (szimmetria
centrum) a kristály mértani középpontján halad 
keresztül, ill. helyezkedik el. A forgatási szimmetria
elemek a 4. ábrán világosan érthető módon a 
következők: 

180° elfordítással kerül a kristály-elem fedésbe: digir 
120° elfordítással kerül a kristály-elem fedésbe: trigir 
90° elfordítással kerül a kristály-elem fedésbe: tetragir 
60° elfordítással kerül a kristály-elem fedésbe: hexagir 

A szimmetriasfk mindig két tükörképi félre osztja a kristályt. Lehet függőleges, 
vízszintes, vagy átlós helyzetű. 

4. ábra: A kristályok fő külső szim-
metria elemei 
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A szimmetriacentrum a kristály mértani középpontján keresztül fektetett egyenesen 
van, de annak szimmetrikusan elhelyezkedő két végpontjában mindig azonos értékű 
csúcs, él, vagy lap helyezkedik el. Tehát a szimmetria középponttal rendelkező kris
tályoknak mindig van lappárjuk. 

Ha a felsorolt szimmetriaelemek közül kettő kombinálódik, akkor összetett 
szimmetria elem jön létre. így a szimmetria tengely és a szimmetriasík (tükörsík) 
kombinálásával létrejövő elemet giroidnak nevezzük. A tükrözésnek ez a módja a 
forgatva tükrözés. Tekinthető a giroid forgatásos szimmetria elem és inverziós centrum 
kombinációjának is. Trigiroid, tetragiroid, és hexagjroid ismeretes. 

A kristályok alapformái 

Az egyszerű kristályforma azonos értékű lapokból áll. A lapok száma függ a 
szimmetria viszonyoktól. így ismerünk egylapú formát (a kristálynak nincs szimmetriája) 
és maximálisan 48 lapú formát (a kristály maximális szimmetriával rendelkezik). A 
kristályforma lehet nyílt és zárt. A nyílt formák a következők (5. ábra): 

Ha a kristályforma 
egyetlen lapból áll, pedi-
onnak nevezzük. Ha két 
párhuzamos lapunk van 
köztük szimmetria cent
rummal, az alapformát 
véglapnak nevezzük. Ha 
a kristálylap digirrel 
párosul, ékalakú forma, 

a szfenoid jön létre. Ha a lap tükörsíkhoz hajlik, dóma keletkezik. E négy alapformából 
további kristályszimmetria elemek hozzáadásával valamennyi kristályforma levezethető. 

5. ábra: Nyílt alapformák 

Egyszerű kristályformák 

A szimmetriaelemek által ismételt egyenértékű lapokat együttvéve egyszerű 
formáknak nevezzük. Egyszerű formák az alapformák és a nyílt formák közül a 
négyzetes, hatszöges oszlop, vagy a rombos prizma. Zárt formák pl. az oktaéder, 
hexaéder, stb. Nyílt forma önmagában sohasem alkothat kristályt, ahhoz kombinálódni 
kell egyéb formákkal, amelyek a nyílt részeket lezárják. Több egyszerű forma által 
felépített kristályalak a kombináció. A természetben túlnyomóan kombinációk fordulnak 
elő. 

A természetben 32 féle módon kombinálódhatnak az egyszerű és összetett 
szimmetria elemek. Ennek alapján 32 kristályosztályt különböztetünk meg, melyek 7 
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kristályrendszert alkotnak. Azokat a kristályokat, amelyekbe tartozó kristályok az illető 
rendszerben elérhető legmagasabb szimmetriát mutatják, teljes lapszámú vagy holoéderes 
osztályoknak nevezzük. Az ehhez viszonyítottan csökkent szimmetriát mutató osztályokat 
(amelyekben az összetartozó lapok száma fele a holoéderes osztályokénak) feles 
szimmetriájú vagy hemiéderes osztályoknak nevezzük. Ha a holoéderes osztályokhoz 
viszonyított szimmetria még tovább csökken, negyedes szimmetriájú vagy tetartoéderes 
osztályok jönnek létre. Az itt kialakult maximális lapszám a holoéderes lapszám 
egynegyede. 

Kristályrendszerek 

A kristályok elemi celláinak nagysága, az élek által bezárt szögek, az élek irányai 
hétféle koordináta rendszer használatát teszik lehetővé. Hétféle kristályrendszer van, és 
ezeknek megfelelően hétféle tengelykereszt. 

001 

7. ábra: Monoklin tenger/kereszt és monoklin rendszerben 
kristályosodó jellegzetes ásvány, ortoklász (KAlSi3O8) 
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1. Háromhajlású (triklin) rendszer: az 
elemi cella élhosszai különböző hosszúsá
gúak és az élek által bezárt szögek egyike 
sem derékszög. Ennek megfelelően a 
tengelykereszt is különböző hosszúságú 
ágakból és nem derékszögű tengelyhaj-
lásokból áll (6. ábra). 

A triklin rendszerű kristályok lapjai 
vagy pedionok, vagy véglapok. Jellemző 
triklin rendszerbeli ásványok a.plagioklá-
szok: albit NáAlSi3O8,anortit CaAl 2Si 2O 8. 

2. Egyhajlású (monoklin) rend
szer: jellemzője, hogy az itt kris
tályosodó ásványok elemi celláinak 
élei közül nem merőleges a c ten
gely irányába eső él az a és b ten
gely irányába esőkre, viszont az a 
és b tengely irányával megegyező 
élek merőlegesek egymásra. A 
tengelykeresztben ebből következő
en az a és b tengely szárai derék
szöget alkotnak, a c tengely viszont 
ezekre nem merőleges, azaz egy-

6. ábra: Triklin tengelykereszt és triklin rendszerben 
kristályosodó ásvány (anortit) 



irányban hajlik. Az elemi cella lapjai a tengelyszárakból különböző hosszakat vágnak le 
(7. ábra). 

Jellegzetes kristályformái a szfenoid, a dóma és a prizma, zárt formái nincsenek. 
Tehát itt az ásványok valamennyien kombinációk. Szimmetria elemei a digjr és a 
tükörsík. Fontos ásványok, amelyek e rendszerben kristályosodnak: ortoklász KAlSi 3 O 8 , 
amfibol, biotit, gipsz CaS04*2H2O és a klinopiroxének. 

8. ábra: Rombos tengelykereszt és rombos rendszerben 
kristályosodó jellegzetes ásvány az aragonit (CaCO3) 

3. Rombos rendszer. Tengelyke
resztje három különböző hosszúságú 
tengelyegységből áll, melyek merőle
gesek egymásra. Szimmetria elemei: 
3 digir, 3 szimmetriasík és inverziós 
pont. Megjelenik az első zárt forma, 
a diszfeniod. További kristályformái 
a prizma és a dipiramis, valamint az 
előbbi két rendszerre jellemző szfe
noid, dóma, véglap és pedion. Jelleg
zetes rombos ásvány az aragonit 
(CaCO3) (lásd a 8. ábrát), barit 
(BaSO4), kén és az ortopiroxének. 

4. Négyzetes (tetragonális) rendszer: 
tengelyei egymásra merőlegesek és az a, 
i l l . b tengelyek egyforma hosszúságúak, a 
c különbözik azoktól, tehát az a és b 
tengelyek egymással felcserélhetők. A c 
tengelyt főtengelynek, a vízszintes ten
gelyeket melléktengelyeknek nevezzük. A 
melléktengelyek hossza kötött, a főten
gelyé változhat. Hasonló a helyzet a 
trigonális és hexagonális rendszerben is, 
így ezeket összefoglalóan főtengelyes 
rendszereknek nevezzük. A főtengelyre 
merőleges metszetei mindig szabályos 
síkidomok, a c tengely irányában a kristályai általában megnyúltak, oszlopszerfíek. 

A négyzetes rendszerben a kristálytani főtengely tetragir. Jellegzetes kristályformái 
a pedion, négyzetes prizma, négyzetes piramis, négyzetes diszfenoid, trapezoéder, 
szkalenoéder. Jellegzetes tetragonális rendszerbeli ásvány a rutil (TiO2) (9. ábra), 
kassziterit (SnO2), kalkopirit (CuFeS 2)és a cirkon ZrSiO 4. 
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9. ábra: Négyzetes tengelykereszt és jellegzetes ásvány 
(rutil, TiO2) 



5. Szabályos rendszer: a kristály
tani tengelyei által bezárt szögek 
derékszögek, az elemi cella azonos 
hosszakat metsz le a tengelykereszt
ből, így valamennyi tengelyág egymás
sal felcserélhető. Maximális szimmet
ria jellemzi ezt a rendszert és itt 
fordul elő a maximális lapszám is (48 
lap). A szabályos rendszer tengelyke
resztjét és egy jellegzetes itt kristályo
sodó ásványt, a gránátot mutatja be a 
10. ábra. 

11. ábra: A szabályos rendszer formái 

legfontosabb ásványok: pirit FeS2, szfalerit 
fakóércek és gránátok. 

Jellegzetes zárt mértani formák tartoz
nak a szabályos rendszerbe. így a tetraéder, 
hexaeder, oktaéder, ötszögtizenkettes, 
rombtizenkettes, triakisztetraéder (12 
egyenlőszárú háromszög alkotta forma, 
minden tetraéderlap helyén három-három 
lappal), deltoidtizenkettes, tetraéderes 
ötszögtizenkettes, triakiszoktaéder (három-
szorhuszonnégyes), deltoidhuszonnégyes, 
ikozaéder, diakiszdodekaéder (trapézhu-
szonégyes), pentagonikozitetraéder (ötszög-
huszonnégyes), hexakiszoktaéder (negyven
nyolcas). E szabályos téridomok nem 
mindegyike rendelkezik szabályos (egyenlő
oldalú) határoló lapokkal, ezért a szim
metria elemek számában és milyenségében 
erőteljes különbségek vannak egyes szabá
lyos testek között. Legkevesebb szimmetriát 
mutatnak a trapezoid, vagy a szabálytalan 
ötszög síklapokkal határolt szabályos for
mák. Pl. a pentagonikozitetraéder csak 
girekkel rendelkezik, szimmetriasíkja, vagy 
szimmetriacentruma nincs. 

A szabályos rendszerben kristályosodó 
ZnS, gyémánt C, kősó NaCl, galenit PbS, 
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10. ábra: A szabályos rendszer tengelykeresztje és jelleg
zetes szabályos rendszerbeli ásvány a gránát kristálya 



A 11. ábrán bemutatjuk a szabályos rendszer formáit, amelyek önállóan és kom
binációként is egyaránt megjelennek. 

12. ábra: A hexagonális és trigooáüs 
rendszer tengelykereszrje és jellegzetes 
hexagonális rendszerbeli ásvány, a bérill 

6. A hatszöges (hexagonális) rendszer: az 
előbbi rendszerektől eltérően nem bárom, hanem 
négytengelyű koordináta rendszerben történik az 
ábrázolás. A vízszintes síkban levő tengelyek 
egyenlő hosszúak, 6o fokonként követik egymást 
és egyenlő méretük miatt a1, a2, a3 jellel jelöljük 
őket. A + és - szárak elhelyezkedése a tengely
keresztben a 12. ábra szerint történik. A c tengely 
hexagir, a melléktengelyek digirek. Jellemző 
hexagonális rendszerben kristályosodó ásványok a 
bérül Be3Al2Si6O18 (12. ábra), apatit Ca5(PO4)3(F, 

Cl, OH), kvarc SiO 2, grafit C, pirrhotin FeS. 

7. Trigonális, vagy háromszöges rendszer: a 12. ábrán látható 
négytengelyes tengelykereszt és romboéderes elemi cella jellemzi. 
A romboéder csúcsára állított és megnyomott (vagy húzott) 
hexaeder, melynek lapjai így nem lesznek merőlegesek egymásra. 
Jellegzetes ásványai a kvarc (13. ábra), dolomit CaMg(CO3)2, 
kalcit CaCO 3. 

Ikerkristályok 
13. ábra: Trigonális 
rendszerbeli ásvány a 
kvarc jobb és bal kris
tálya A természetben a kristályok általában csoportokban fordulnak 

elő, amelyeken belül érintkeznek, összenőnek egymással. Az 
összenövés lehet szabályos, vagy szabálytalan. A szabályos összenövés kétféle lehet (1) 
párhuzamos összenövés, (2) ikerösszenövés. 

14. ábra: Mellénőtt, penetrációs és poliszintetikus ikerkris
tályok (gipsz, staurolit, albit) 

Párhuzamos összenövésnél az 
ásvány két, vagy több kristálya azo
nos állásban (orientációban) nő össze 
úgy, hogy az egyenértékű lapok és 
élek párhuzamosak lesznek egymás
sal. Ikerösszenövésnél az összenövés 
meghatározott törvényszerűség sze
rint történik úgy, hogy a kristályok 
egymáshoz képest szimmetrikus hely
zetbe kerülnek. A szimmetrikus hely-
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zet tükörsík szerint (ikersík), vagy 180°-os elforgatással (ikertengely) jöhet létre. Az ikrek 
lehetnek mellénőtt (juxtapoziciós), vagy átnövési (penetrációs) ikrek (14. ábra). Az 
azonos lap menti, igen nagyszámú iker-ismétlődést poüszintetikus ikreknek nevezzük. 

Mind a párhuzamos összenövésre, mindpedig az ikerösszenövésre jellemző a 
kristályokon kialakult konkáv, beugró lapszög. Némely ásvány a természetben nem, vagy 
csak ritkán fordul elő egyedi formában. Pl.az albit poliszintetikus iker formában a leg
gyakoribb, vagy a phillipsit csak ikeralakban ismert a természetben. Az ikresedés 
szimmetria növekedést is előidézhet. így pl. a phillipsit monoklin kristályai szabályos 
rendszerbeli álalakot hoznak létre. 

Kristálykémia 

Az atomok kapcsolódásában a külső elektronhéj elektonjai vesznek részt. A 
kapcsolódás módja szerint az alábbi kötéstípusokat különböztetjük meg: 

1. Kovalens kötés: két atom külső elektronjai közös elektronhéjat hoznak létre. Igen 
erős kötéstípus. Pl. gyémánt. 

2. Ionos kötés: ionok 
közti elektrosztatikus von
zóerő tartja össze a kristály
rácsot. Pl. kősó. A kovalens 
és az ionos kötés közt át
menet is lehetséges. A tiszta 
ionos kötéseknél az ellen
tétes töltésű, egymásra ható 
ionok elveszíthetik gömb
szimmetrikus alakjukat, de
formálódnak. Ha a deformáció (polarizálódás) olyan erős, hogy a külső elektronok már 
mindkét ionhoz tartoznak, fokozatosan átfejlődnek kovalens kötési típusba (15. ábra). 

3. Fémes kötés: a külső elektronok elektronfelhőként szabadon mozognak a kristály 
felületén, nincsenek meghatározott atomokhoz rendelve. A fémekre jellemző kötési 
típus. 

4. Van der Waals féle kötés: molekulák közti laza, gyenge összetartó erő. A 
molekulákon belül természetesen ionos, vagy vegyes kovalens kötés van. 

Koordináció 

Az atomoknak, ionoknak az a törekvésük, hogy egymást a lehetséges legjobb és leg
nagyobb számú szimmetrikus elrendeződésben vegyék körül (koordinálják) és eközben 
jellemző szerkezetű csoportokat alkossanak. Azt a számot, amely megmutatja, hogy egy 
kérdéses tömegpontot hány szomszédos tömegpont vesz körül egyenlő távolságban, koor-

15. ábra: Az ionos kötésből a kovalens kötésbe való átmenet 
polarizáció révén 
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dinációs számnak nevezzük. Nagy
ságát a központi, és a szomszédos 
ionok rádiuszának hányadosa hatá
rozza meg. Ha a központi ion vagy 
atom sugara kicsiny, a koordinációs 
szám is alacsony lesz. Ha nagyobb, 
akkor a koordinációs szám is na
gyobb lesz. Különböző koordinációs 
számnak különböző elrendeződés 
felel meg. A sugár-arányoknak 
megfelelően a gyakoribb koordiná
ciós számok, ill. a hozzájuk tartozó 
mértani elrendeződések a követ

kezők: (táblázat és 16. ábra). 

Sorszám Sugár-arány Koord. szám Geometriai elrendeződés 

1 - 0.155 2 Lineáris 

2 0.155 - 0.225 3 Hármas 

3 0.225 - 0.414 4 Tetraéderes 

4 0.414 - 0.732 6 Oktaéderes 

5 0.732 - 1.000 8 Hexaéderes 

6 1.000 - 12 Kubooktaéderes 

A kristályrácsok osztályozása kötéstípus szerint történik. 

Ionrácsok 

Osztályozásuk az ún. „elektrosztatikus vegyérték" alapján történik. Ez Pauling szerint 
egyenlő a központi kation elemi töltésének (z) és a koordinációs számnak (n) a 
hányadosával 
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b) Mezodezmikus szerkezetekben az elektrosztatikus vegyérték egyenlő az aniontöltés 
felével. PL. az Si0 4

4 - tetraéderben az elektrosztatikus vegyérték 4/4 = 1, ez éppen 
megegyezik az anion töltés felével. A mezodezmikus szerkezeteket komplex gyökök, pl. 
SiO4

4- jellemzik. 
c) Anizodezmikus szerkezetekben az anion töltésének felénél nagyobb az elektroszta

tikus vegyérték. Pl. CaCO 3 4/3 > 1. 
Izodezmikus szerkezeti típusokban a koordinációs szám dönti el az altípusba 
tartozást. Hexaéderes (CsCl), oktaéderes (kősó) és tetraéderes (wurtzit) jellemzi az 
ún. AX típusú szerkezeteket. Az A X 2 típusú szerkezetekben az A és X2 tagok 
koordinácioós számai ugyancsak változatosak, de koordinációs számaik hányadosai 
mindig egyenlők 2-vel (azaz A koordinációs száma mindig kétszer akkora, mint X 
koordinációs száma. így adódik a jellemző képlet, pl. TiO 2 , CaF2 SiO2). 
A mezodezmikus szerkezetek típusaiban a szilikátok a legfontosabb ásványos 
anyagok. A szilikátok szerkezeti alapját az ortokovasav (H 4Si0 4) tetraéderes 
elrendeződésű savmaradéka a SiO4

4- alkotja, amely kétvegyértékű kationokkal (Mg, 
Fe) lekötve önálló ásványokat is alkothat, de egymáshoz kapcsolódva különböző 
típusú szilikátokat is létrehozhat, mint összetett szilikát anionokat. A SiO4

4-

szerkezetekben elsőrendű kation a S i 4 + , amelyet tetraéderesen 4 oxigén vesz körül. 
Gyakori eset, hogy a Si elsőrendű kationt Al helyettesíti. A másodrendű kationok 
azok, amelyek a SiO 4 (vagy A1O4) tetraédereket összekapcsolják. Ilyenek: Ca, Mg, 
Fe, stb. 

A SiO4

4- tetraéderek kapcsolódása szerint a szilikátok öt szerkezeti csoportját 
különböztetjük meg: 

Nezoszilikátok (szigetszilikátok). Az SiO4

4- tetraéderek önállóan szerepelnek, 
szabad vegyértrékeit Fe 2 + , vagy Mg 2 + köti le. Jellegzetes ásványa az olivin 
(Mg,Fe)2SiO4, amely a bázikus, ultrabázikus kőzetek fontos ásványa. A gránátok is 
ebbe a csoportba sorolhatók. Az önálló szigeteket alkotó SiO4

4- tetraédereket 
másodrendű kationok kapcsolják össze. 
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Ha az elektrosztatikus vegyértéket (p) viszonyítjuk az anionok töltésszámához, a kapott 
viszonyszám szerint az ionrácsok három csoportját különböztetjük meg: 

a) Izodezmikus szerkezetekben az elektrosztatikus vegyérték kisebb, mint az anion 
töltés fele. Pl. halogénsók, wurtzit (ZnS); 

Pl. a kősó rácsában: 



Szoroszilikátok (csoportszilikátok). Jellemzője a két SiO4

4- tetraéder kapcsolódása 
közös oxigénen keresztül, így Si2O7

6-, hatvegyértékű komplex anion keletkezik. Eléggé 
ritka ásványok tartoznak ide. Pl . thortveitit Sc2(Si2O7,). 3, 4, 6, SiO4

4- tetraéder 
gyűrűformában is kapcsolódhat. Ezeket egyes szerzők külön csoportba sorolják, 
cikloszilikátok elnevezéssel. Legjelentősebb ásvány a hat tetraéderből benzol gyűrű 
szerűen összekapcsolódott berill (Be 3AL 2Si 6O 1 8 . 

Inosziükátok (láncszilikátok). Az Si0 4 tetraéderek oxigénnel összekapcsolódva 
végtelen hosszú láncot alkotnak, amelyek iránya párhuzamos a c tengellyel, így szálas, 
tűs habitusú ásványok keletkeznek, melyek általános képlete n(Si206)4-. Ilyenek a 
piroxén ásványok, pl. az ensztatit Mg 2 Si 2 0 6 . Ha két piroxén lánc egy-egy oxigénnel 
és/vagy kétvegyértékű, másodrendű kationnal zárt lánccá kapcsolódik, szalagszilikát 
keletkezik. Az amfibolok jellegzetes szalagszilikátok, melyek szalagjait oldalirányban 
másodrendű kationok kapcsolják össze. 

Filloszilikáíok (levélszilikátok). Az Si04

4- tetraéderek három közös oxigénnel 
kapcsolódva egymáshoz elvileg végtelen kiterjedésű réteget alkotnak. A rétegeken 
belül ionos kötés, a rétegek közt Van der Waals kötés van, így levelesen könnyen 
elválnak az egyes kristályok egymástól. Legfontosabb filloszilikátok a csillámok. A 
muszkovií és a bitotit fontos kőzetalkatrészek, de ide tartoznak az agyagásványok 
(kaolinit, montmorillonit és illit), valamint a kloritíélék is. 

Tektoszilikátok (térhálós szilikátok). Az Si04

4- tetraéderek minden oxigénje közös 
a szomszéd tetraéderekével, így háromdimenziós rács jön létre. Gyakori az A l 3 + 

belépése a tetraéderekbe a S i 4 + helyettesítésére. Ilyenkor a vegyérték különbség 
kiegyenlítésére még egy másodrendű kation is belép a szerkezetbe, rendszerint két 
vegyértékkel (Ca 2 +). A maradék egy vegyértéket K + , vagy Na + ion köti le (ettől 
függően ortoklász, vagy albit a kristály). Legfontosabb tektoszilikátok a földpátok. 
Ortoklász és mikroklin (KAlSi 2O 8), a plagioklászok (albit NaAlSi 3O 8, anortit 
CaALSi 2O 8). 

Atomrácsok 

Jellemző rá az atomok közti kovalens kötés, valamint 
az alacsony koordinációs szám. Rendszerint négyes 
koordináció alakul ki. A térkitöltés az alacsonyabb 
koordináció miatt nem szoros. A kötés erőssége az ionos 
kötéssel kb. megegyezik, azonban a kovalens kötés miatt 
az elektromos vezetőképesség lényegesen alacsonyabb. 
Jellemző rácsa van a gyémántnak (17. ábra), amely olyan 
lapcentrált elemi cellával rendelkezik, amelyben még 
minden második térnyolcadban is található szénatom. 
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Fémrácsok 

Az ilyen kristályrácsra a fémes kötés jellemző, vagyis a külső 
(vegyérték) elektronok közös elektronfelhőt alkotnak, amely 
kristály felszínén helyezkedik el. E szabadon mozgó elektronok 
miatt alakul ki a fémek jó hővezetőképessége, elektromos, 
vezetőképessége, fémes fénye, átlátszatlansága. E tulajdonságok 
részben más ásványokon is jelentkezhetnek (pl. a színesfémek 
szulfidjai, pirit, stb.), azonban valamennyi tulajdonság csak a 
fémeken jelentkezik. A termésfémeknek és kellő kihűlésnél a 
kohászati úton nyert fémeknek is jellegzetes szerkezete alakul ki. 
E kristályokra a magas koordináció (6, 8, 12) jellemző, ami az 
ilyen elemek jó megmunkáihatóságát (különösen, ha tércentrált elemi cellával 
rendelkeznek), valamint nagy fajsúlyát is megmagyarázza. Ez utóbbi részben az atomsúly 
következménye is (18. ábra). 

Molekularácsok 

A kristályrács tömegpontjaiban nem atomok, vagy ionok, hanem molekulák 
helyezkednek el. Mivel a molekulák között csak a gyenge Van der Waals erők hatnak, 
az ilyen kristályok alacsony olvadáspontúak, kis keménységűek. Pl. jég, kén. 

A molekularácsok legnagyobb és legjellegzetesebb csoportját a szerves vegyületek 
képviselik. Ezek lánc alakú, vagy sík, vagy három dimenziós bonyolult molekulákból 
épülnek fel. A láncalakú szerves molekularácsokat a nyíltszénláncú szénhidrogének, 
hosszúláncú alkoholok, ketonok, észterek és a cellulóz képviselik. 

A kristálykémia alaptörvényei 

Izomorfia, vagy hasonlóalakúság. Mitscherlich (1819) kémiai kísérletei során megál
lapította, hogy kémiailag rokon vegyületeknél azok kristályalakjai és lapszögei egymással 
azonosak. Ennek alapján kimondta, hogy azonos kristályalakban megjelenő kémiailag 
hasonló vegyületek izomorfok. A valóságban azonban csak hasonlóságról van szó, nem 
pedig azonosalakúságról. A röntgenvizsgálatok elterjedésével megállapítást nyert, hogy 
nem a kémiai összetétel és a vegyületeket alkotó elemek azonos vegyértéke miatt alakul 
ki izomorfia, hanem a kristályrácsot alkotó elemek részecskéinek méretei és polarizációs 
sajátságaiknak hasonlósága miatt. Ha a rácsot alkotó tömegpontok méretei és a 
polarizációs sajátságok majdnem teljesen megegyeznek, csak akkor jön létre hason
lóalakúság. 

Az izomorf vegyületek izomorf sorokat képeznek. Többféle izomorf sor fordul elő 
az ásványok világában. Pl. az olivinsor, amely a forsterit Mg 2SiO 4 és a fayalit Fe2SiO4 

izomorf elegyéből jön létre, és további olivin szerkezetű ásványokkal bővül, vagy a kalcit 
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18. ábra: A réz elemi 
cellája 



CaCO 3 izomorf sora, stb. (Kalcit, dolomit CaMg(CO 3) 2, magnezit MgC0 3 , rodokrozit 
MnCO 3 , smithsonit ZnCO 3 , sziderit FeCO3.) Az ilyen sorokon belüli ásványok nemcsak 
szerkezeti típusban és hasonló kristályalakban, hanem számos fizikai tulajdonságukban 
is igen közel állnak egymáshoz. Pl. a kalcit izomorf sorában majdnem azonos a 
keménység, hasonló optikai tulajdonságok vannak és a romboéder szerinti hasadás 
jellemző. 

Ha az izomorf sorokon belül a rácsot alkotó tömegpontok hasonlósága méretük és 
polarizálhatóságuk szerint egy bizonyos szűk határon belül van, azokat diadoch 
tömegpontoknak (atomoknak, ionoknak, molekuláknak) nevezzük. A diadoch elemek 
bizonyos kristályrácsokban korlátlanul helyettesíthetik egymást. Ha a helyettesítés 
nemcsak egyes alkotókra, hanem a kristály egészére vonatkozik, elegykristályokról be
szélünk. Pl. a plagioklász földpátok izomorf sora, vagy az olivin izomorf sor. A Na és 
Ca ionrádiusza igen közel áll egymáshoz, ezért a plagioklászok két szélső tagja 
korlátlanul képes elegyedni egymással. A K rádiusza erősen eltér ezektől, így csak nagy 
hőmérsékleten, korlátozottan elegyedhet, és ez az állapot csak ideig-óráig maradhat meg. 
Alacsonyabb hőmérsékleten szételegyedés történik. 

A polimorfia, vagy többalakúság az azonos összetételű vegyületeknek az a 
tulajdonsága, hogy különböző fizikai feltételek között más és más formában jelennek 
meg, miközben rácsszerkezetükben is megváltoznak. Az átalakulás lehet kis szimmetria 
módosulás (pl. rombos kén-monoklin kén), mely esetben az átalakulás határozott 
hőmérsékleten gyorsan játszódik le, de nagyobb szimmetria változás is bekövetkezhet (pl. 
kvarc-tridimit-krisztobalit), amikor az átalakulás lassúbb. És végül az átalakulás nagy 
szerkezeti átalakulással is járhat, amikor nemcsak a koordináció, hanem akár kötés 
típusa is megváltozik (pl. gyémánt-grafit). 

E háromféle csoportosítás lényegében 
magábanfoglalja a polimorf átalakulások egy 
másik, szokásos csoportosítását is: 

azenantiotróp átalakulások esetén a módo
sulatok közt kevés szerkezeti eltérés van és a 
folyamatok megfordíthatok. Pl. a P kvarc - a 
kvarc átalakulás (trigonális rendszerből hexago
nális rendszerbe való átalakulás), 

a monotróp átalakulások irreverzibilisek: a 
két változat rácsszerkezete igen erősen eltér 
egymástól. Pl. a szabályos rendszerben kris
tályosodó gyémánt a hexagonális grafittól 
szerkezetében és tulajdonságaiban is erősen 
különbözik. 

A polimorf átalakulásokat kiváltó fizikai 
tényező a természetben elsősorban a hővál-

19. ábra: A kvarc potimetamorf átalakulása a 
P-T fuggvényében 
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tozás, azonban a nyomás alakulásának is szerepe van. A nyomás és hőmérséklet 
függvényében átalakulási görbéket adhatunk meg a Clausius-Clapeyron egyenlet alapján 
(19. ábra). 

Kristályfizika 

A kristályfizika tudománya a kristályok fizikai sajátságaival foglalkozik, amelyek a 
belső szerkezetből következnek, tehát kristálykémiai alapjuk van. 

Siklatás, plasztikus deformáció 

A különböző erőhatások nyomán létrejövő olyan maradandó alaki változásokat, 
amelyek folyamán a kristályok folytonossági összefüggései megmaradnak, plasztikus 
deformációnak nevezzük. A plasztikus deformáció siklatás révén következhet be. A 
siklatásnak két típusa van: párhuzamos és iker siklatás. 

Párhuzamos siklatás vagy transzláció a kristályos anyagok
nak az a tulajdonsága, hogy rácssíkjaik meghatározott felületek 
mentén egymáshoz képest párhuzamosan elmozdulhatnak. A 
rácssíkok egymáson elcsúszva továbbra is éppen úgy vonzzák 
egymást, mint korábban. A siklatás általában a rácsnak 
tömegpontokkal legsűrűbben megterhelt síkjai mentén 
következik be, vagy ionrácsok esetén olyan rácssíkokon, 
amelyek felváltva csak kationokat, majd csak anionokat 
tartalmaznak (20. ábra). 

A párhuzamos siklatás jelenségének mind a természetben, 
mind a technikában igen fontos szerepe van. A természetben 
a jég mozgása (gleccserekben), a kősó és gipsztelepek gyakori diapir szerkezete, 
tömegeik plasztikus mozgása töréses formák nélkül, a szerpentinit diapirok keletkezése 
fontos kéregszerkezet alakító tényező. 

A sókőzetek transzláción alapuló mozgásának lényeges gazdasági jelentősége is van, 
mert a mélyből felszínközeibe, vagy akár felszínre juttatja azokat (21. ábra), másrészt 
a kialakult „só-dómok", diapir szerkezetek kiváló szénhidrogéntároló szerkezeteket is 
létrehoznak. A technikában a fémek kovácsolhatósága, hengerelhetősége ugyancsak 
transzlációs jelenségek miatt alakul ki. 

Iker siklatás a transzlációhoz hasonlóan mechanikai hatásra következik be. Nagy 
nyomás (irányított nyomás vagy stressz) hatására a kristályok bizonyos iránya, mint 
ikersíkok mentén a kristály egy része a másik részével szemben ikerhelyzetbe kerül. 
Ilyen ikerképződéssel rendszerint poliszintetikus ikrek jönnek létre. Jellemző típus a 
márvány kőzet, amely poliszintetikus kalcit ikerkristályok tömegéből áll és a létrejövő 
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20. ábra: A kősó 110 lap 
szerinti transzlaciója 



felületek nagyobb száma miatt tükrözőké
pessége erősen megnő. 

Hasadás 

A hasadás a kristályok azon tulajdon
sága, hogy irányított erőhatásra (elsősor
ban vonalas hatásra) síklapok mentén 
elválnak. A hasadási lap felületi simasága 
szerint a hasadást osztályozhatjuk: 

21. ábra: Kősó tömzs (diapir) 

- kitűnő hasadás esetén a hasadási lapok tükrözők, teljesen simák, 
- tökéletes hasadáskor a lapok simák és fényesek, 
- jó hasadáskor a lap kevéssé sima és nem fényes, 
- rossz hasadáskor a hasadási lapok már alig ismerhetők fel. 
A hasadás a siklatáshoz hasonlóan elsősorban a tömegpontokkal sűrűn terhelt síkok 

mentén következik be. Ionrácsoknál azonban a kémiai kötés erősségén és a tömegpontok 
egymástól való távolságán kívül a különböző rácssíkok elektrosztatikus kiegyenlítése is 
fontos. Ha azonos tömegpontokból épül fel a kristályrács, az egymástól legnagyobb 
távolságban levő két sík között következik be a hasadás. Pl. a gyémántnál oktaéder lapok 
szerint. 

lomácsoknál az elektrosztatikusán kiegyenlített felületeken következhet be a hasadás 
az említett azonos töltésű két rácssík típusán kívül. Pl. a kősóban az oktaéder lapjainak 
megfelelő rácssíkok közül az egyik csak Na ionokkal, a másik csak Cl ionokkal terhelt, 
így a nagy elektrosztatikus vonzás miatt hasadás nem léphet fel. Viszont a hexaeder 
lapokon belül a Cl és Na ionok elektrosztatikusán kiegyenlítik egymást, tehát két ilyen 
kiegyenlített sík közt nincs különösebb elektroszatatikus vonzóerő, ezért a kősó a kocka 
lapjai szerint kitűnően hasad. Hasonló módon viselkedik az azonos rácstípusú galenit is. 

Az ásványok hasadásának a természetben a fizikai mállás (felaprózódás) kapcsán van 
jelentősége, az ipari gyakorlatban pedig a természetes drágakövek feldolgozásánál, 
elsősorban a gyémánt drágakő formáinak kialakításában (brilliáns, rózsa) fontos, ahol 
a hasadási alapformákra csiszolják a tükröző lapfelületeket. 

Keménység 

A kristályok keménységén a felületi mechnaikai hatásokkal szembeni ellenállóképes
ségét értjük. A kristály anizotrop jellegéből következően a keménység is irányoktól függő 
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jelenség. A mechanikai hatás milyensége szerint karcolási, csiszolási, nyomási, fúrási, stb. 
keménységeket különböztetnek meg a gyakorlatban. 

A karcolási keménység összehasonlító megállapítására szolgál az ún. Mohs féle 
keménységi skála (lásd az alábbi táblázaton): 

Keménysé
gi fok 

Az ásvány neve Összetétele Relatív csiszolási 
keménysége 

1 talk Mg 3(Si 4O 1 0)(OH) 2 1/33 

2 gipsz CaS0 4-2H 20 5/4 

3 kalcit CaC0 3 9/2 

4 fluorit CaF 2 5 

5 apatit Ca 5(P0 4) 3(CLF,OH) 13/2 

6 földpát KAlSi 3 O g 37 

7 kvarc Si0 2 120 

8 topáz Al 2(Si0 4)(F,OH) 2 175 

9 korund A l , 0 3 1000 

10 gyémánt C 140000 

E standard ásványok segítségével a vizsgált ásványnak a skála tagjaihoz viszonyított 
keménységét lehet megállapítani, ti. melyik az első ásvány a standard sorból, amely 
megkarcolja a vizsgált ásványt. A Mohs skála nagy hibája, hogy a skálatagok közt a 
keménységnövekedés nem egyenletes. Jól mutatja ezt a fenti táblázat relatív csiszolási 
keménység skálája. Pl. a korund és a gyémánt közt így 140-szeres különbség van. Ha a 
korszerű mesterséges csiszolószerek keménységét is feltüntetnénk, a különbség 
elmosódna. Pl. a sziliciumkarbid (karborundum) relatív csiszolási keménysége 1555, 
másfélszerese a korundénak, a bórkarbid csiszolási keménysége 2100, több, mint duplája 
a korundénak, ül. a mesterséges gyémántok közül a karbonádó csiszolási keménysége 
4044, a korundénak négyszerese, a bort 4711, és csak a tökéletes kristályformájú, 
hibátlan természetes gyémánté 140 000. 

Nyomási keménység az ásvány meghatározott lapjára helyezett vidia anyagú gúla 
csúcsának határozott erővel történő merőleges irányú benyomulása által mért 
keménység. Az alkalmazott nyomóerő nagyságának ismeretében a keletkezett roncsolási 
mélyedés mélységéből és területéből matematikailag számítható az ún. „Wickers 
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keménység". Ha a gúla helyett félgömböt használunk, a „Brinell féle" keménységet 
kapjuk. Mindkettőnek matematikailag jól definiált skálája van. 

A csiszolási keménység a kristályosodott anyagnak a csiszolással szemben kifejtett 
ellenállása. Meghatározott csiszolóanyaggal, adott csiszolási idő alatt, egységnyi felületen 
elhasznált csiszolóanyag mennyiségével mérjük. Ennek egyik sajátos vállfája a 
gyakorlatban az útburkoló kövek kopási keménységének meghatározására szolgáló ún. 
„Los Angeles módszer". Fémdobba határozott mennyiségű darabos kőzetet helyezünk 
és azt meghatározott sebességgel, meghatározott ideig forgatjuk. A forgás közben a 
kőzetdarabok egymáshoz csiszolódásával az élek legömbölyödnek, a kőzet kopik. A 
súlycsökkenésből következtethetünk a kopási keménységre. 

A keménység szoros kapcsolatban van a kémiai kötéstípussal és a kristályszerkezettel. 
A kémiai kötés erősségével arányosan nagyobb lesz a keménység, viszont a rácsban lévő 
tömegpontok egymástól való távolságával az fordítottan arányos. A tömegpontok 
rádiuszának csökkenésével nő a keménység. A hasadás, a transzlációs síkok, valamint 
az OH" jelenléte csökkenti a keménységet. 

A keménység növekedése általában együttjár egyéb fizikai tulajdonságok (ol
vadáspont, törésmutató, oldószerekkel szembeni ellenállás, stb) növekedésével. 

Mágneses tulajdonságok 

A természetes fémvas, a pirrhotin (FeS), magnetit FeFe2O4, hematit ferromágneses 
tulajdonságúak, maguk is remanens mágnesként szerepelhetnek. Ha ezek az ásványok 
nagyobb mennyiségben jelen vannak valamely kőzetben, geofizikai (geomágneses) 
mérésekkel jól kutathatók. 

Paramágneses ásványok csoportja: ilmenit FeTiO3, wolframit FeMnWO4, és a sziderit 
FeCO 3, mágnesezhetők, de nem tartják meg szerzett mágnességüket. 

Diamágneses ásványok: kősó, kalcit, jég. Ezeket az ásványokat a mágneses tér 
taszítja. 

Elektromos tulajdonságok 

Az elektromosságot a fémes rácsú kristályok jól vezetik, az atomrácsúak és a 
molakularácsúak szigetelők. A jól vezető ásványok általában fémfényűek (fémes, vagy 
fémes átmeneti kötésük miatt). 

Nagy jelentőséggel bírnak az ún. félvezető ásványok. Az ásvány többféle okból válhat 
félvezetővé. Leggyakoribb eset, ha összetételétől idegen atomok szennyezik, vagy ha a 
kristályt felépítő atomok egyikéből többletatomokat tartalmaz. Ezeknek a több
letatomoknak az elektronjai rendkívül lazán kötődnek az atomokhoz, tehát kis 
gerjesztéssel, vagy hő-, esetleg fényhatásra leszakadhatnak az atomról és részt vehetnek 
a vezetésben. A félvezetők alakalmazásával alakították ki az elektronikában annyira 
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nélkülözhetetlen tranzisztorokat, de jelentős felhasználási területük a fényelemek és 
fotocellák, tranzisztorok és infravörös detektorok gyártása is. 

Piezoelektromosság. Ha a kvarckristályból a c tengellyel párhuzamosan, valamelyik 
melléktengelyre merőlegesen kimetszett lapra a melléktengely irányából nyomást 
gyakorlunk, akkor egyik lapja pozitív, a másik negatív elektromossága lesz. Az 
elektromos töltés erőssége aráyos a nyomással. Az így létrejövő elektromos jelenség a 
piezoelektromosság. Csak olyan ionrácsú ásványokban jön létre, amelyeknek nincs 
szimmetriaközpontja. 

Ha a piezoelektromos kristálylemezt elektromos térbe helyezzük úgy, hogy az 
elektromos erőtér iránya egybeessen a kristály elektromos tengelyének (a kristálytani 
melléktengely) irányával, az a változó irányú elektromos térben váltakozva összehúzódik, 
vagy kitágul, tehát rezgésbe jön, ha saját frekvenciájával azonos frekvenciájú az 
elektromos tér. Ez a rezonanciafrekvencia igen állandó, ezért a piezoelektomos kristály 
frekvencia-standardként használható (lásd: kvarcóra). Az elvet lemezjátszótűk, hangszó
rók, ultrahang adóvevő berendezések, kvarcórák, nyomásmérő berendezések készítésénél 
alkalmazzák. Csak rácshiba mentes kristályok használhatók a piezoelektromos lemezek 
előállítására, leginkább mesterségesen előállított kvarcból készülnek ezek a lemezek. 

A kvarcon kívül egyéb ásványok is mutatnak piezoelektromos tulajdonságokat. 
Ilyenek pl. a turmalin, a szfalerit, a bórkősav, a nádcukor és a Seignette só. Ez utóbbi 
a kvarcnál sokkal érzékenyebb piezoelektromos tulajdonságú, így elsősorban akusztikai 
berendezések készítésére használják. 

Piroelektromosság. Ha nem vezető, szimmetriacenterum nélküli kristályt hevítünk, 
egyik vége pozitív, a másik vége negatív elektromosságot mutat. Ilyen pl. a turmalin, de 
a kvarc is mutat ilyen jelleget. 

Radioaktív tulajdonságok 

Az olyan nagy atomsúlyú elemekből álló ásványok, mint az urán, tórium és az 
aktínium folyamatos radioaktív sugárzást bocsátanak ki magukból. Alfa sugárzásként 
pozitív töltésű hélium atommagokat, béta sugárzásként negatív töltésű elektronokat, 
valamint rövid hullámhosszú, nagy energiájú, nem korpuszkuláris gamma sugarakat 
bocsátanak ki. A radioaktív lebomlás végterméke az ólom (206 izotóp). A sugárzás 
közben a rácsszerezet is nagy mértékben módosul és roncsolódik. 

Legfontosabb ilyen ásványok az uraninit (UO 2), az autunit és a carnotit. Ezek az 
urán legfontosabb ércásványai. 
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A kristályok optikai tulajdonságai 

Az ásványok fizikai sajátságai közül a fénnyel szembeni viselkedésük pontos 
meghatározásuk legfontosabb kritériuma. A kristályok hasonlóan az eddig tárgyalt 
tulajdonságokhoz, lehetnek optikailag izotrópok, vagy anizotropok. 

Izotróp testek az amorf és szabályos rendszerben kristályosodó ásványok. Jellemző 
rájuk, hogy bennük a fénysugár minden irányban azonos sebességgel halad, kettőstörést 
nem szenved. Időegység alatt a megtett sugárutak végpontjait összekötve gömbfelületet 
kapunk. 

22. ábra: A Socllius-Descartcs törvény (i 
és r beesési ill. törési szögek, az n a 2. 
közegnek az 1. közegre vonatkoztatott 
törésmutatója) 

Anizotrop testekben az izotrópoktól eltérően 
a fénysugár különböző irányokban különböző 
sebességgel halad, tehát az egységnyi idő alatt 
megtett sugárutak végpontjait összekötő felület 
nem gömb lesz, hanem ellipszoid; ráadásul a 
fénysugár a testbe hatolva nemcsak törést szenved, 
hanem két sugárra bomlik. A jelenséget kettős
törésnek nevezzük. Merőleges fénybeejtésnél az 
egyik sugár követi a Snellius-Descartes törvényt 
(22. ábra), a másik nem, azaz nem törik meg, 
hanem változatlanul halad tovább. Az előbbi sugár 
merőleges beejtés esetén is megtörik. 

Az anizotrop testeket, kristályokat optikai 
tulajdonságaik alapján két csoportba oszthatjuk: (1) egy optikai tengelyű és (2) két 
optikai tengelyű kristályokra. 

Az egy optikai tengelyű kristályoknál csak egyetlen olyan irány van, amely mentén 
nem következik be kettőstörés a beeső fénysugárnál. Ez az optikai tengelyirány, és 
egybeesik a főtengelyes rendszerek c tengelyével. 

A két optikai tengelyű kristályoknál két olyan kitüntetett irány van, amelyek mentén 
az anyag optikai értelemben izotrópként viselkedik. Ide tartoznak á háromhajlású, 
egyhajlású és a rombos rendszerben kristályosodó ásványok. 

Amint láttuk, az izotróp ásványoknál időegység alatt megtett sugárutak végpontjait 
összekötve gömbfelületet kapunk, így e kristályok sugárfelülete gömb. Az anizotrop 
ásványokban haladó fény kettőstörést szenved, azaz kettőshéjű lesz a sugárfelület. Egy 
optikai tengelyű kristályoknál a kristálytani főtengely irányát kivéve minden irányban két 
sugár halad eltérő sebességgel. A két sugár közül az egyiknek sugárfelülete gömb lesz, 
tehát úgy Viselkedik, mintha optikailag izotróp közegben haladna. Ezt rendes vagy 
ordinárius sugárnak nevezzük, jele: o. A másik sugár sebessége az iránytól függően 
változik és az időegység alatt megtett út burkoló felülete, így sugárfelülete forgási 
ellipszoid lesz. Ezt a sugarat rendkívüli vagy extraordinárius sugárnak hívjuk, jele: e. 
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A kristálytani főtengely, azaz az optikai tengely irányában a két sugár sebessége 
megegyezik, minden más irányban különbözik. 

Ha az extraordinárius 
sugár sebessége a főten
gelyre merőlegesen na
gyobb, mint az ordinárius 
sugáré, a gömb a forgási 
ellipszoid belsejében foglal 
helyet; a kristály optikai 
jellege negatív. Ha az ext
raordinárius sugár terjedési 
sebessége a főtengely irá
nyában a legnagyobb, op
tikailag pozitív jellegű kris
tályról beszélünk (23. ábra). 

23. ábra: Optikailag 
sugárfelülete 

negatív és pozitív jellegű kristály kéthéjú 

24. ábra: Kettóstörés optikailag negatív és optikailag pozitív kristályban 

A kettőstörés 
jellegét mutatja 
optikailag negatív, 
ül. pozitív jellegű 
kristályban a 24. 
ábra. 

A kettőstörés 
kapcsán keletkező 
ordinárius és extra
ordinárius sugarak 
poláros fény termé
szetűek lesznek, rez

gési síkjaik egymásra merőlegesek. 
A két optikai tengelyű kristályokban a két sugár minden helyzetben egymástól eltérő 

sebességgel halad, tehát sugárfelületeiknek nem lesz közös pontja, mint az optikailag 
egytengelyű sugárfelületeknek. így nem beszélhetünk külön ordinárius és extraordinárius 
sugarakról, mert mindkét sugár extraordinárius jellegű. Miután a triklin, monoklin és 
rombos rendszerekben a három kristálytani tengely különböző értékű, így a sugárfelület 
is háromtengelyű ellipszoid lesz. 

Az ásványtani vagy polarizációs mikroszkóp az ásványok, kőzetek vizsgálatának egyik 
fontos eszköze. Legfőbb különbség a biológiai mikroszkóptól abban áll, hogy a vizsgálat 
az ásványtani mikroszkópban poláros fénnyel történik. A poláros fényt többféle módon 
állíthatjuk elő: nikol prizmával, polaroid szűrővel, stb. Az ásványtani mikroszkóp a 
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fényinterferencia jelenségének segítségével működik, tehát párhuzamos síkokban rezgő 
fénysugarakat kell előállítani, hogy megteremtsük az interferencia feltételét. 

A polarizációs mikroszkóp fő részel: a polarizátor, a tárgyasztal, az objektív, az 
analizátor és az okulár. Attól függően, hogy a vizsgálathoz párhuzamos poláros 
fénynyalábot, vagy konvergens (összetartó) poláros félnynyalábot használunk, 
megkülönböztetünk ortoszkópos vizsgálatot, ahol a vizsgált anyag valós képe és fizikai 
jellegeinek vizsgálata (fénytörés, szín, alak, nagyság, hasadás, stb.) történik, valamint 
konoszkópos vizsgálatot, ahol optikai jelleget határozunk meg. 

Ha a polarizátorban polarizáló anyagként kettőstörő kristályt használunk (rendszerint 
izlandi pátot), gondoskodni kell a vizsgálat tekintetében haszontalan, izotróp jelleget 
mutató ordinárius sugár eltávolításáról. E célt szolgálja a nikol prizma, mely ma is a 
legtökéletesebb polarizátor. Anyaga igen erősen kettőstörő, víztiszta, hibátlan kalcit 
kristály (izlandi pát), amely romboéder kristályának térátlója (a rövidebb térátló síkja) 
mentén elvágásra és lecsiszolásra került úgy, hogy kanadabalzsammal újra összeragasztva 
a természetes hasadási szög 71°-ról 68°-ra csökken. 

A nikolba behatoló fénysugár ordinárius 
és extraordinárius sugárra bomlik. A két 
sugár rezgési síkja merőleges. Mivel a kalcit 
optikailag negatív, az ordinárius sugár törik 
meg jobban. A két sugár a prizmában elér
kezve a kanmadabalzsam rétegig, az azzal 
párhuzamos rezgési síkú és alacsonyabb 
törésmutatójú ordinárius sugár teljes vissza
verődést szenved, az extraordinárius sugár 
továbbhalad (25. ábra). 

A nikolból kilépő extraordinárius sugár 
hatol aztán keresztül a vizsgálandó anyagon. 
Mivel a víztiszta, hibátlan kalcit kristály igen 
ritka, helyette egyre gyakrabban polaroid 
szűrőket alkalmaznak. 

Tehát a polarizátorból kilépő extraordinárius sugár keresztülhatol a mikroszkóp 
tárgyasztalára helyezett, megfelelő módon elkészített ásvány-, vagy kőzet preparátumon, 
amely - ha anizotrop tulajdonságú - az extraordinárius sugarat is két sugárra fogja 
bontani, amelyek rezgési síkjai egymásra merőlegesek lesznek; egy új extraordinárius és 
egy ordinárius sugár keletkezik. 

Ahhoz, hogy a hullámok találkozásából valóban interferencia jöjjön létre, nem 
elegendő azonos síkban rezegniük, hanem bizonyos útkülönbségnek is fel kell lépni, hogy 
a hullámok erősítsék, gyengítsék, vagy akár kioltsák egymást. Ez az útkülönbség a 
vizsgálandó preparátumban jön létre, kettőstörés által (27. ábra). A tárgylemezből kilépő 

25. ábra: Lineárisan polarizált fénysugár előállí
tása nikol prizmával 
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két fénysugár azonban egymásra merőleges síkokban rezeg, ami 
kizárja az interferencia lehetőségét. Tehát az interferencia 
érdekében egymással párhuzamos síkba kell forgatni azokat. Ezt 
a célt szolgálja a nagyítást végző objektív után elhelyezett 
analizátor, amely valójában ugyancsak nikol prizma, vagy 
polaroid szűrő. 

A polarizátor helyzete a mikroszkópban bármilyen lehet, 
azonban az analizátornak ehhez kell alkalmazkodnia. Két 
kitüntetett helyzetet alkalmazunk a gyakorlatban: az egyik, 
amikor a két prizma ragasztási felülete (azaz rezgési síkja) 
párhuzamos egymással, a másik, amikor az analizátor nikoljának 
rezgési síkja merőleges a polarizátoréra. Az előbbit párhuzamos 
nikol-állásnak, az utóbbit keresztezett nikol-állásnak hívjuk. 

Az analizátorba belépő - a tárgylemezből jövő - extraor
dinárius sugár ismét kettőstörést szenved és mindkét belépő 
sugár felbomlik ordinárius és extraordinárius sugarakra. Négy 
sugár jön létre tehát az analizátoron keresztül, kettő ordinárius 
és kettő extraordinárius sugár. Az ordinárius sugarak teljes 
visszaverődést szenvednek az analizátor kanadabalzsam rétegén, 
a kettő extraordinárius sugár viszont most már azonos síkban 
rezegve továbbhalad és kilép az analizátorból és az okuláron 
keresztül a szemünkbe jut. (Lásd 26. ábrát.) 

Ha a polarizációs mikroszkóp tárgyasztalára kellőképpen 
preparált ásványlemezt helyezünk, párhuzamos poláros fényt használva, párhuzamos 
nikol-állásnál jól láthatjuk az ásványszemcsék színét, alakját, hasadását, stb. Minél 
nagyobb a vizsgált anyag törésmutatója, annál élesebb, kiemelkedőbb kontúrral 
jelentkezik az ásványszemcse. Keresztezett nikol-állásnál, ha a vizsgált anyag anizotrop, 
szintén látjuk a szemcsék körvonalait, hasadását, azonban az ásványok jelentkező színe 
nem saját színük, hanem jellemző interferencia szín lesz. Az interferencia szín függ a 
vizsgált anyag kettőstörésétől és a metszet vastagságától (mert az interferenciához 
szükséges útkülönbség a metszetben jön létre). Gyakorlati tapasztalatok alapján a 
vizsgálandó anyagból készült metszetet 30 mikron vastagságúra készítik és az így 
jelentkező interferencia szín egyedül képes jellemezni az ásványt. 

Ha izotróp anyagot vizsgálunk párhuzamos poláros fényben, párhuzamos nikol-állás 
mellett, annak valós képét kapjuk természetes szülével, hasadásával, alakjával együtt. Ha 
a nikolokat keresztezzük, a látómező elsötétül és körülforgatás alatt is sötét marad. 
Ugyanis a polarizátorból kilépő extraordinárius sugár az izotróp anyagon változás nélkül 
áthatol és mert rezgési síkja változatlan maradt, a keresztezett helyzetű analizátorba úgy 
hatol be, hogy ott sem szenved kettőstörést. Ugyanis az analizátor főmetszetére 
merőlegesen rezeg (azaz párhuzamosan a kanadabalzsam síkkal), így az ordinárius 

26. ábra: A fénysugár 
útja a polarizációs 
mikroszkópban pár
huzamos poláros fény 
használatával, kereszte
zett nikol-állásnál 
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sugárhoz hasonlóan teljes visszaverődés révén eltűnik a látómezőből tehát az 
körülforgatáskor is állandóan sötét marad. Az izotróp anyag tehát úgy viselkedik, mintha 
semmi sem lenne a tárgyasztalon. 

Keresztezett nikolok között, ha a tárgyasztalon anizotrop ásvány van, annak 
körülforgatásakor a látómező négyszer világos, négyszer sötét lesz. Az elsötétedés 90°-
onként ismétlődik. Minden közbeeső szögértéknél a látómező világos lesz és az ásványra 
jellemző interferencia szín keletkezik. 

Ahogyan a kalcitnak (mint a polarizátor és analizátor anyagának) van saját fő rezgési 
irányrendszere, ahol a poláros fény akadálytalanul haladhat keresztül (kettőstörés nélkül) 
rajta, úgy a tárgyasztalra helyezett minden anizotrop kristályos anyagnak is vannak ilyen 
irányai. Ha ezek egybeesnek a polarizátor fő rezgési irányaival, abban az esetben 
változatlanul áthatol az extraordinárius sugár a vizsgálati anyagon és kioltódik az 
analizátorban. Közbeeső helyzetekben, fehér fényt használva, megjelenik az interferencia 
szín. 

A kapott interferencia szín tehát az útkülönbség függvénye. Igen alacsony 
útkülönbségnél a kapott interferencia szín sötétszürke lesz. Növekvő útkülönbséggel ez 
világosszürkére, majd sárgára változik, 400 nm útkülönbségnél vörös, majd 500 nm-nél 
az ibolya árnyalata jelenik meg, amely 575 nm-nél teljes intenzitású lesz, de az 
útkülönbség igen kicsiny növekedésével azonnal átvált kék színre. Éppen ezért ezt a színt 
érzékeny ibolyának hívják. 

Valamennyi anizotrop ásványt végigvizsgálva, és a növekvő törésmutatók alapján 
sorrendbe állítva érdekes színsorrendet kapunk. Úgy találjuk, hogy az előbb említett 
színsorrend ismétlődik csökkenő intenzitással. Az ismétlődő színsorozatokat az 
elsőrendű, másodrendű, ill, harmadrendű csoportokba gyújthetjük. Tehát ha ismerjük 
a kapott interferencia szín rendjét is, adott lemezvastagság esetén e színskálával könnyen 
meghatározhatjuk magát az illető színt okozó ásványt is. M I C H E L - L É V Y francia kutató 
készítette a leghasználhatóbb ilyen skálát, amely tulajdonképpen olyan diagram, 
amelynek abszcisszáján a lemezvastagságot, ordinátáján a kettőstörést tüntette fel. 
Háttérként pedig felfestette az egyes kettőstörés értékekhez tartozó interferencia színe
ket. Ez a színes diagram a szín és vastagság pontos ismeretében az ásványmeghatározást 
segíti elő, az ásvány ismeretében pedig akár lemezvastagság megmérésére, vagy a 
kettőstörés meghatározására alkalmas. 

A leírt ismeretanyag a párhuzamos poláros fényben való vizsgálatokat szolgálja. 
Optikai jelleg meghatározására, valamint optikai tengelyre merőleges metszetek 
vizsgálatára ez a módszer nem alkalmas. E feladatok megoldására konvergens fényt kell 
használni, azaz konoszkópos vizsgálatokat kell végezni. Ez a vizsgálati mód a 
mikroszkópon annyi változást követel, hogy a tárgyasztal alá, a polarizátor és a 
tárgylemez közé kondenzátor lencsét iktatunk, amely összegyűjti az addig párhuzamos 
fénysugarakat (27. ábra), a tárgylemez fölé pedig nagy felbontóképességű objektívet 
helyezünk. 
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A konveregns fény minden egyes fénysugara a vizsgálandó 
metszetben más és más úthosszát tesz meg míg kilép az anyagból, 
tehát ebből következően a létrejött interferencia szín azonos vizsgált 
anyagnál is más és más lesz. Konvergens fényben történő vizsgá
latnál nem az ásvány nagyított képét látjuk, hanem a 28. és 29. 
ábrákon látható „tengelyképet". Kivéltelek ez alól az optikailag 
izotróp anyagok (pl. szabályos rendszerű kristályok, amorf anyagok), 
amelyeket így vizsgálva a látómező mindig sötét marad. A konosz-
kópos vizsgálatokat mindig keresztezett nikolokkal végezzük. 

Ha egy optikai tengelyű kristályból készült, főtengelyre merőle
ges metszetet párhuzamos poláros fényben vizsgálunk, az ásvány 
optikailag izotrópként viselkedik. Ha azonban konvergens fényt 
alkalmazunk, a 29. ábra szerinti tengelyképet kapjuk. így tehát 
egyértelműen eldönthető az ásvány izotróp volta. A tengelykép 

jellegzetessége a kifelé szélesedő szárú fekete kereszt, ami a nikolok rezgésirányaival 
megegyező sugarakat jelentik, amelyek az analizátorban kioltódnak, valamint a színes, 
koncentrikus gyűrűk, amelyek színviszonyai a középponttól kifelé haladva megegyeznek 
a Michel-Lévy skála sorrendjével. Ilyen tengelykép jellemzi a főtengelyes rendszerekbe 
tartozó kristályokat. 

27. ábra: Konvergens 
sugárnyaláb áthato
lása a tárgylemezen 

A két optikai tengelyű ásványok ten
gelyképe lényegesen különbözik az egy 
optikai tengelyűekétől, amennyiben nem 
koncentrikus körök, hanem nyolcas-szerű, 
majd ellipszis-szerű görbéken jelenik meg 
a színskála és nem egy, hanem két kö
zéppont jellemzi a tengelyképet az op
tikai tengelyek kilépésének megfelelően. 
Optikailag kéttengelyűek a triklin, mono
klin és rombos rendszerbe tartozó ás
ványok (29. ábra). 

28. ábra: Tengelykép egy optikai tengelyű ásványról 

A preparátum elkészítése. A polarizációs mikroszkóppal történő vizsgálatokhoz az 
anyagot (ásvány, vagy kőzet) éppen olyan gondossággal kell előkészíteni, mint a 
metszeteket egyéb mikroszkópi vizsgálatokhoz. A preparátumok olyan metszetek a 
.vizsgálandó anyagból, amelyek üveg tárgylemezre kanadabalzsammal, vagy más, 
megfelelő optikai tulajdonságú ragasztóanyaggal vannak felragasztva és 30 mikron 
vastagságúra vannak csiszolva. A preparátum felületét a megfelelő mértékű lecsiszolás 
után ugyancsak kanadabalzsam segítségével üveg fedőlemezzel lefedjük. 
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Optikai vizsgálatok átlátszatlan ásványokon. 
Fémes kötésű, vagy vegyes kötésű, de fémes 
beütést mutató ásványokról nem készíthető olyan 
vékonycsiszolat, amely 30 mikron vastagságnál 
fényáteresztő lenne, tehát nem is vizsgálhatók az 
eddig ismertetett módon. Az ilyen ásványok 
általában az ércásványok kategóriájába sorolhatók 
és optikai vizsgálati módszereiket az ércmikroszkó-
pia tárgyköre taglalja. 

A módszer alapja a tükröző ásványfelületről 
visszaverődött, reflektált sugarak vizsgálata az előzőekben leírtak szerint. A vizsgálat 
eszköze az ércmikroszkóp, amely képes poláros fénynyalábot bocsátani a vizsgálandó 
tükröző felületre és az onnan reflektálódott sugarakat felfogni és ha kell interferenciát 
létrehozni azokkal. A vizsgálat alapfeltétele a jó műszeren kívül a nagyon gondosan 
elkészített, polírozott mintafelület. 

29. ábra: Tengelykép két optikai tengelyű 
ásványokról normál állásban és diagoná-
lis állásban 

Ásványkémia 

Az ásványkémia az ásványok, ásványtársulások kémiai tulajdonságaival foglalkozik 
azoknak a folyamatoknak tükrében, amelyek a Föld szilárd kérgét kialakították és annak 
változásai kapcsán végbemennek. Az egyedi ásvány viselkedését különböző hőmérsékleti 
és nyomás körülmények között, valamint kettő, vagy több ásvány együttes előfordulását, 
egymáshoz való viszonyát, változásait vizsgálja különböző P - T körülmények között. 
Ezáltal többé-kevésbé fogalmat nyerhetünk a kőzetkeletkezés, a hasznosítható és nem 
hasznosítható ásványtelepek keletkezésekor lejátszódó folyamatokról. Az ásványtannak 
ez az ága tehát átmenetet képez a kőzettan és az ásványtelepek földtana tudományág 
között. 

Ha a földkéreg felépítésével kapcsolatban levő uralkodó elemek nem is túl nagy 
számát tekintjük adott kémiai és fizikai körülmények közt, megállapíthatjuk, hogy 
azoknak számos kapcsolódási lehetősége, új viszonyokhoz való alkalmazkodási lehetősége 
(ami új ásványok, kőzetek keletkezésével járhat) áll fenn. Ennek ellenére a létrejövő új 
ásványok (kőzetek) száma nem túl nagy, mert csak kisszámú ásvány lehet stabilis 
határozott fizikai és kémiai viszonyok között. A Gibbs féle fázisszabály ásványtani 
alkalmazása ad feleletet egyensúlyban levő rendszerekben a keletkezhető fázisok 
számáról: 

F + Sz = K + 2 

Fázisokon a rendszer önmagukban homogén, egymástól fizikai határfelületekkel 
elválasztott, így mechanikailag is elkülöníthető részeit értjük, amelyek azonos fizikai és 
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kémiai sajátságúak. így pl. a kristályosodó magmában a plagioklászok bár térbelileg is 
elkülönülnek egymástól, sajátságaik miatt mégis egy fázist alkotnak, de az ugyanazon 
olvadékból kristályosodó olivin már egy másik fázist képvisel. Az azonos kémiai 
összetételű, de eltérő fizikai sajátságú részek (pl. egy ásvány polimorf módosulatai) 
külön-külön fázist képeznek. 

A szabadsági fokok száma a rendszer állapotát egyértelműen meghatározó 
állapotjelzők száma, a komponensek száma pedig a rendszer összes fázisához, annak 
felépítéséhez szükséges és elegendő, kémiailag egységes anyagok száma. 

Tehát zárt rendszerben, egyensúlyi helyzetben levő anyagtömeget (pl. magma) 
tekintve, a fázisszabály alkalmazásával elméletileg levezethető a keletkező ásványkép
ződés folyamata. Valójában azonban a természetben a zárt rendszer és az egyensúlyi 
állapot a földtani folyamatok állandó hatása miatt csak helyileg és rövid ideig lehetséges, 
így a Gibbs féle szabály sem alkalmazható szigorúan. Goldschmidt kimutatta, hogy a 
természetes ásványképződési folyamatokban a P - T állandó változása miatt a kristályos 
fázisok száma valójában egyenlő a komponensek számával. 

A fázisszabályt elsősorban a magma kristályosodásának törvényszerűségei megis
merésében használják, azonban bizonyos megszorításokkal közelítően jellemezhetők vele 
az olvadási folyamatok, metamorf folyamatok, de még az üledékes kőzetképződési 
folyamatok is. 
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Kőzettan 

A kőzettan az ásványok határozott ásványtársulásai meghatározásának, sajátságaiknak 
(kémiai és ásványos összetételének, valamint szövetének), egymással való kapcsolatainak, 
elterjedésének, keletkezésének és átalakulásának, vizsgálati módszereinek, valamint 
történetének tudománya. Két fő ágra oszlik: (1) leíró kőzettan vagy petrográfia, (2) 
oknyomozó kőzettan vagy petrológia. Az általános kőzettan az összes kőzeteken 
fellelhető sajátságokkal, a kémiai és ásványos összetétellel, ezek összefüggéseivel, a 
kristályosodási és egyensúlyi viszonyokkal, a kőzetszövet leírásával és értelmezésével, a 
földtani megjelenési formákkal, más kőzetekkel és tektonikai viszonyokkal való 
kapcsolattal, a szállítási és egyéb képződési viszonyok vizsgalatával foglalkozik. A 
rendszeres kőzettan az egyes kőzetfajták megkülönböztető sajátságait, képződését, 
kapcsolatait vizsgálja. 

A kőzet a földkéreg határozott összetételű része, az ásványok határozott társulása. 
Képződési körülményeik alapján a kőzetek három nagy csoportba sorolhatók: 

1. Magmás kőzetek, amelyek kőzetolvadék megszilárdulása révén keletkeznek, 
2. Üledékes kőzetek, amelyek a Föld felszínén a külső erők hatására a korábban 

keletkezett kőzetekből jöttek létre mállás, felhalmozódás és diagenezis (kőzetté
válás) hatására, 

3. Átalakult (metamorf) kőzetek, amelyek a földkéreg mélyebb öveiben a korábban 
kialakult különböző eredetű kőzetek nagy nyomás és magas hőmérséklet hatására 
történő átkristályosodása útján jönnek létre. 

A Föld szerkezete és összetétele 

A Föld szerekezetének pontosabb megismerését a földrengések vizsgálata és 
megfelelő értelmezése tette lehetővé. A nagyenergiájú rengések hullámai áthaladnak a 
Föld mélyebb részein, sőt kedvező helyzetben a Föld középpontján is. A rengéshullám 
típusa, sebessége mérhető, amelyből jól lehet következtetni azon részek fizikai 
állapotára, melyeken mélységi útja során áthaladt, valamint az ott uralkodó körül
ményekre, és lehetséges anyagokra. A rengéshullámok bizonyították a Föld gömbhéjas 
szerkezetét. Eszerint a Föld három fő egységből tevődik össze. Ezek a mag, a köpeny 
és a kéreg (30. ábra), amelyek fizikai tulajdonságai (elsősorban sűrűségük, valamint 
anyagi összetételük) élesen elütnek egymástól. Ennek következtében az áthatoló 
rengéshullám sebessége a határokon lényeges változást szenved, és így a kiváló reflektáló 
felületként jelentkező hatások mélysége is könnyen megmérhető. 
A Föld belsejében az alábbi felületek tűnnek ki a rengéshullámok elemzése során: 

1. Conrad féle törésfelület: a kéreg alsó és felső része között jelentkező határ 
átlagosan 15 km mélységben. 
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2. Mohorovicic féle 
törésfelület: a kéreg és 
a köpeny határfelülete 
átlagosan 30 km mély
ségben. 
3. Byerly féle törés-
felület: a külső köpeny 
burkának alsó határát 
alkotja 410 km mély
ségben. 
4. Repetti féle törés-
felület: a külső- és 
belső köpeny határa 
980 km mélységben. 
5. Gutenberg-Wiechert 
féle törésfelület: a 
köpeny és a mag hatá
ra 2900 km mélység
ben. 
6. Lehmann féle öv: 
4980-5120 km mély
ségközben. 

A kéreg és a köpeny a rengéshullámok alapján szilárd halmazállapotúnak, a maghéj 
folyékonynak, a magbelső ismét szilárdnak bizonyult. 

A kőzettani folyamatok a kéregben és a külső köpenyben játszódnak le, általában 
a Byerly-féle törésfelületig, ritkán (a lemezszegélyek környékén) a Repetti féle törés
felületig. A belső köpeny és a mag anyaga a földtani folyamatok következtében sem tud 
jelenlegi módszerekkel kimutatható módon felszínre kerülni. A kéreg felső része csak 
a kontinenseken van meg, és fő tömegét kőzettani tekintetben gránit alkotja, amelynek 
alsó határa a Conrad-féle törésfelület. A kéreg alsó része gabbró (bazalt) összetételű és 
az első összefüggő kőzetöv a Föld felszínén. Alatta - a Mohorovicic-féle törésfelület 
alatt - a felső köpeny peridotitnak megfelelő összetételű. 

A földkéreg és a felső köpeny összetételét ismerjük, a belső övek és a mag 
összetételére a geofizika, a geokémia és a csillagászat ismeretanyagaira támaszkodva 
csak következtethetünk. Föld modellek (több, mint 23 féle elméletet ismerünk) kísérlik 
meg bemutatni a Föld lehetséges belső összetételét az adott fizikai határfelületek között, 
így a mag anyagát tekintve két fő csoportra bonthatók a modellek: vasmagos-, és vasmag 
nélküli modellekre. Ha a Föld egészének átlagos összetételét meg akarjuk határozni, azt 
csak valamelyik modell segítségével tehetjük meg. Ezért a Föld egészének átlagos 

30. ábra A Fold belső felépítése 
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összetételéről alkotott kép csak hipotézisként fogadható el. A kőzettan számára fontos 
az összetételben is igazolt övek ásvány-, vagy elemeloszlási viszonyainak, és ezáltal 
számítható mennyiségüknek az ismerete. 

A földkérget alkotó elemek gyakorisági viszonyait sok kutató kiszámította már. 
Közülük való az alábbi táblázat három adatsora a kutatók neveivel. 

Elem CLARKÉ (1924) VINOGRADOV (1962) T A Y L O R (1964) 

% % % 

O 46.71 47.00 46.40 

Si 27.69 29.50 28.15 

A l 8.07 8.05 8.23 
Fe 5.05 4.65 5.63 

Ca 3.65 2.96 4.15 

Na 2.75 2.50 2.36 

K 2.58 2.50 2.09 

Mg 2.08 1.87 2.33 

Összesen: 98.58 99.03 99.34 

A maradék 1% körüli érték e nyolc elemen kívüli összes elem mennyiségét képviseli. A 
nyolc elemet uralkodó elemnek nevezzük, a további elemek a nyomelemek csoportjába 
kerülnek. A nyomelemeket csekély mennyiségük miatt általában nem százalékosan, 
hanem ún. „ppm"-ben (grammnyi mennyiség 1 tonna anyagban, pl. kőzetben) mérik. A 
nyomelemek közül a 200 ppm-nél kisebb mennyiségűeket ritkaelemnek nevezzük. 

A 200 ppm-nél nagyobb mennyiségű nyomelemek (tized- és század % mennyiségűek) 
a következők: Ti, P, H, Ba, C, Cl, Cr, F, Mn, S, Sr, V, Zr, stb., a ritkaelemek közül a 
legismertebbek: Cu, Co, Ce, Pb, Zn, Ni, Ga, As, Sn, Hg, U, W, Mo, stb. Légritkábbak 
a nemesfémek, (tized ppm mennyiség), valamint a nemesgázok közül a Ne, Kr és a Xe. 
A Föld legritkább eleme a rénium (ezred ppm mennyiséggel). 

Láthatóan a ritkaelemek között számos olyan elem van, amelyek némelyike a 
történelem előtti koroktól ismert (pl. Cu, Ag, Au, Sn, Pb), és az élet csaknem minden 
területén használatos fém, míg ezeknél sokkal nagyobb átlagmennyiségben levő elemek 
(pl. Ga, Rb, Li) egyáltalán nem közismertek. Ennek oka az, hogy az elemek egy kis 
része hajlamos sokféle elemmel társulni, azaz a kéreg sokféle képződményében 
előfordul, míg más részük csak kisszámú elemmel hajlandó kapcsolatba lépni, vagy csak 
önállóan, nem vegyülve fordul elő. Ez utóbbiak gyakran koncentrálódnak ásványokban, 
ill. ásványtelepekben, míg az előbbiek „szóródnak", önálló ásványuk ritka, vagy nincs is, 
rendszerint más ásványok kristályrácsába épülnek be. A két típus közt átmenetet képez 
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a Sr és a Ba, amelyek szórtan is jelentkeznek, de bizonyos körülmények között önálló 
ásványokat is képeznek. 

A földkéreg kémiai összetételéből különböző számítási módszerekkel ki lehet 
számítani annak ásványos összetételét is. 

A magma a földkéreg izzón folyó (főleg szilikátos) olvadéka, amely tulajdonképpen 
olvadék és oldat, amelyben kristályosodni kezdő ásványok vannak. Felszínre ömlött 
változatát lávának nevezik. Technikai nehézségek miatt az idevonatkozó megfigyelések 
főleg a különböző lávatípusokra vonatkoznak, ill. a magma szilárd fázisaira, a magmás 
kőzetekre szorítkoznak. A kőzetolvadékot, lávát szolgáltató vulkánok működésénél jól 
látható, hogy a kőzetolvadékon kívül nagy mennyiségű vízgőz és különböző gázok is 
felszabadulnak belőle, amelyek eredetileg a magmában voltak. Ezeket az alkatrészeket 
könnyenillóknak mondjuk. A magma összetétele tehát nem felelhet meg teljesen a 
magmás kőzetekből meghatározható összetételnek. Továbbá a kőzetolvadék a mélyből 
felfelé haladtában a szomszédos kőzetekkel való érintkezése kapcsán magábaolvaszt 
szilárd kőzeteket, így összetétele módosul a mélybeli összetételhez viszonyítva. Leginkább 
az alkália (Na és K), ill. Ca tartalmat, valamint C 0 2 és víz tartalmat befolyásolja az ilyen 
beolvasztás. Leginkább vonatkozik ez a felszínre került, vagy felszín közelében 
megrekedt magmákra, ahol a környezet jelentős víztartalma, esetenként alkália tartalma 
(pl. a tengervíz Na tartalma) erősebben képes hatni, mint mélységi helyzetben. 

A magma átlagos kémiai összetételét Clarke az alábbiakban adja meg: 

Földpátok 
Piroxén, amfibol, olivin 
Kvarc, kalcedon, opál 
Csillámok 
Magnetit, hematit 
Szulfidásványok 
Agyagásványok 
Kalcit, dolomit 
Egyéb 

57,9 % 
16,3 
12,6 
3,3 
3,7 
3,0 
1,0 
1,6 
0,6% 

Magmás kőzetek 
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% % % 

SiO 2 59.12 H2O 1.150 Cl 0.048 

AL2 O3 15.34 TiO 2 1.050 ZrO 2 0.039 

FeO 3.80 P2O5 
0.299 F 0.030 

Fe 2O 3 3.08 MnO 0.124 V2O3 0.026 

CaO 5.08 CO2 0.102 NiO 0.025 

Na2O 3.84 Cr 2 O 3 0.055 SrO 0.022 

K2O 3.13 BaO 0.055 (Ce,Y)O3 0.020 

Mg2O 3.49 S 0.052 egyéb 0.023 

96.88 99.76 100.00 

E táblázatból nyilvánvaló, hogy az összes elemek közül mindössze nyolc elem 
szerepel lényeges mennyiségben, melyek oxidjai alkotják a kémiailag elemzett összetétel 
majdnem 97 százalékát. A maradék három százalék is zömmel „nehezenillókból" áll, 
csak a magma mintegy 1.3 százaléka áll könnyenillókból. Jelentőségük a magma fizikai 
és kémiai tulajdonságainak kialakulásában mégis igen nagy. Nyilvánvaló továbbá, hogy 
ez a táblázat nem képvisel súlyozott átlagot, azaz nem a különböző kőzettípusok 
olvadékanyagának földkéregben előforduló valós mennyiségi arányait tükrözi, hanem 
egyszerű számtani átlagot jelent. 

A magma viszkozitása (belső súrlódása, „folyékonysága") függ a könnyenilló 
komponensek mennyiségétől, a magma kémiai összetételétől (főleg a kovasav mennyi
ségétől), valamint hőmérsékletétől. A sok könnyenillót tartalmazó magmák moz
gékonyabbak, hígfolyósabbak, mint a száraz magmák. A nagyobb kovasav tartalmú 
magmák viszont viszkózusabbak, mint az alacsonyabb kovasav tartalmúak. Pl. a szigetív 
vulkánok sűrűn folyó lávát szolgáltatnak, ami heves kitörést eredményez, míg pl. az 
óceáni területek vulkánjai, melyek jóval alacsonyabb kovasav tartalkmúak (pl. Kilauea, 
Manua Loa, az óceán középi hátságok vulkánjai), hígfolyósabbak, kitöréseik nyugodt 
lefolyásúak. A hőmérséklet csökkenésével nő a magma viszkozitása, mert nincs 
határozott dermedési pontja, hanem eléggé tág hőmérsékleti határok között történik a 
megmerevedés a kikristályosodó ásványok különböző olvadáspontja miatt. így pl. a 
bazaltláva megdermedése 1250 - 980 °C hőmérsékleti tartományban megy végbe. 

A nyomás is bizonyos mértékben képes befolyásolni a viszkozitást az olvadáspont 
módosításán keresztül. A nyomás emelkedésével kis mértékben növekszik az 
olvadáspont. így pl. 40 km mélységben átlagos geotermikus viszonyoknál a hőmérséklet 
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1221 °C lenne. Az arra a mélységre jellemző kőzetnyomás 10800 atm, azaz 1080 MPa. 
Ez a nyomásérték az olvadáspontot az adott mélységben 33 °C-kal emeli. 

A könnyenillók szerepe a magma kristályosodásában, ill. mechanikai tulajdonságaik 
alakulásában - mint már említettük - igen fontos. Különösen fontos a könnyenilló 
komponensek közül a víz. Egyik lényeges hatása a magma viszkozitásának csök
kenésében mutatkozik. A higfolyósabbá vált magmában a kristályosodás folyamán a 
kristályosodó komponensek vándorlása a már kialakult kristálycsírák felé gyorsabb az 
alacsonyabb viszkozitásúvá vált magmákban, mint az ugyanolyan kémiai összetételű, de 
kevesebb könnyenillót tartalmazó (viszkózusabb) magmákban. így a hígfolyósabb magma 
durvább kristályméreteket ad, alapanyagában kevesebb ki nem kristályosodott anyag lesz 
vulkáni körülmények közt, mint a könnyenillókban szegényebb olvadékban. Pl. a bazalt 
ritkán tartalmaz kőzetüveget, míg a riolit mindig erősen üveges alapanyagú. Természe
tesen ez a különbség nemcsak a könnyenillók mennyiségében fennálló különbségek 
miatt, hanem a kovasav tartalom különbsége miatt is így van. Az alacsonyabb 
kovasavtartalmú kőzetek víztartalma, és magmájuk víztartalma is magasabb, mint a 
nagyobb kovasav tartalmúaké. 

Az illó alkatrészek erősen csökkentik a magma olvadáspontját. Pl. könnyenillókban 
szegény gránitolvadék megszilárdulási hőfoka 950-1000 °C, 3% víztartalomnál ez 
lecsökken 800 "C-ra, 6% víztartalomnál pedig 700 °C-ra. 

A könnyenillókban gazdagabb olvadék a nehézfémek nagyobb mennyiségét képes 
magába oldani, így kőzetei is nagyobb mennyiségben tartalmazhatnak ércásványokat. A 
W, Mo, Sn, U elemek ércei nagyrészt ilyen könnyenillókban dús olvadékokból 
keletkezett kőzetekhez, (pl. a pegmatitokhoz) kapcsolódnak. 

Végül, a könnyenillók nagyobb mennyisége növeli a magma asszimilációs képességét, 
azaz a mellékkőzetre gyakorolt oldó-, beolvasztó hatását, a magma agresszivitását. 
Különösen jól érvényesül ez a karbonátos mellékkőzetek jelenlétében. 

A magma képződésének helye a kőzetövben. Korábbi elképzelések szerint a Föld 
kérge alatt izzón-folyó anyag, a magma helyezkedik el, ami a csillagállapotot befejező, 
folyékony halmazállapotba került anyag maradványa, amelyből a további hülés folyamán 
különült el a szilárd földkéreg. 

A geofizikai vizsgálatok, elsősorban a földrengések vizsgálata gyökeresen megváltoz
tatta az izzó eredetre vonatkozó elképzelést. Ezek alapján ugyanis nyilvánvalóvá vált, 
hogy csak a Föld magja folyékony halmazállapotú (a Gutenberg-Wiechert féle törés
felület és a Lehmann öv közti szakaszon); e mélység felett szó sincs magmaövről. A 
Föld kérge és köpenye az adott nyomás-hőmérséklet és összetételi viszonyok mellett 
fizikai értelemben szilárd halmazállapotú, valójában „kvázi-plasztikus", amelyben csak 
lokálisan keletkeznek időnként magmatömegek. 

E felismerés érvénytelenítette az „ősmagma" elméletet és igazolta, hogy minden 
magma, ami a kéregben, vagy a köpenyben keletkezett és keletkezik, valójában olvadék, 
amely korábban szilárd fázisú kőzetanyag volt, mint köpeny-, vagy kéreg alkatrész. 
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Nyugalomban levő földkéreg és köpeny esetében a mélység növekedésével kialakuló 
hőmérsékleti viszonyok és a párhuzamosan fellépő nyomásviszonyok egymás hatását 
lerontva nem hoznak létre olvadási jelenségeket, hanem nagy mélységekben a kőzet öv 
ill . a köpeny anyaga „ kvázi-plasztikus" állapotban van, amely halmazállapot egyensúlyt 
jelent az adott P - T - C (nyomás - hőmérséklet - kémiai összetétel) körülmények 
között. Ha a három tényező valamelyike megváltozik, az könnyen a halmazállapot 
megváltozását vonhatja maga után. A három tényező közül nyilvánvalóan a nyomás 
változhat meg legkönnyebben, mégpedig a tektonikai erők hatására. Éppen ezért a 
magma keletkezése és a kéregmozgások közt elsőrendű fontosságú összefüggés van. A 
kéregmozgások helye és jellege határozza meg a magmatípust, tehát a kialakuló 
magmás kőzetek jellegét. A fő magmatípusok kialakulása tehát jellegzetes „petrotek-
tonikai" események eredménye. 

A magmát 
eredményező 
fő tektonikai 
e s e m é n y e k 
adott időtar
tamokra vo
natkoztatva a 
földkéreg (és 
külső köpeny) 
meglehetősen 
szűk területén 
játszódnak le 
(31. ábra). 
Ezek: a diver
gens lemez-
szegélyek 
vidékei (azaz 
a óceánközépi 
h á t s á g o k 
területei és az 
Afrikai árok), 
ahol alacsony 
kovasavtartal
mú, bazaltos 
kőzetek kelet-
k e z n e k a 

lemezek széttartó mozgása miatt fellépő olvadás termékeiből (a köpeny ún. „pirolif" 

31. ábra: A magmatizmus és az óceáni kéregfejlődés kapcsolata 
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anyaga olvad); valamint a konvergens lemezszegélyek vidéke, ahol az óceáni lemez a 
kontinentális lemez alá bukik, és az előbbinél magasabb kovasav és alkália tartalmú 
magmák keletkeznek a megváltozott nyomás és kémiai összetétel miatt. Harmadik fő 
esetként a lemezek belső területein keletkezett, köpenyig hatoló mélytörések miatt (pl. 
a lemezszegélyektől távol levő óceáni szigetek) ugyancsak alacsony kovasavtartalmú 
olvadékok keletkeznek (31. ábra). Függetlenül tehát a magma további alakulásától e 
háromféle keletkezési mód rányomja bélyegét a létrejövő kőzetek jellegére még akkor 
is, ha a különböző petrotektonikai háttér azonos kémiai összetételű olvadékokat, i l l . 
magmás kőzeteket eredményezne. Ilyenkor a nyomelemtartalom tekintetében, valamint 
a keletkezett kőzettípusok mennyiségi viszonyai tekintetében jön létre lényeges 
különbség. 

tinentális kérget az óceán rovására, miközben mind a kontinensperemen (a szigetívek
ben), mindpedig az alábukó óceáni kéregben kőzetalakulási folyamatok mennek végbe, 
amelyek a feltorlódott és a kontinenslemezhez tapadt geoszinklinális üledékeket 
metamorf kőzettömeggé alakítják, az alábukó óceáni kérget pedig andezites magmakép
ződéssel frakcionáltan megolvasztják. A felfelé nyomuló andezitmagma, valamint a 
metamorfózis a kontinentális kéreganyagot ugyancsak megolvaszthatja és ezáltal savanyú 
magmatömegeket hozhat létre. 

A magmaképződési folyamatok a Földön tehát térben és időben is szorosan össze
függnek egymással, mely szoros összefüggés a kialakult magmás kőzetek kemizmusában 
is megnyilvánul. A Földön a kéreg lemezmozgásai az alábbi fő események alatt -
amelyek időben eltolódva követik egymást - hozzák létre a magmát: 

a) Kialakuló köpenykonvekció hatására a kontinentális kéreg hatalmas mélytörés 
mentén kettéválik és a kialakuló két lemezrész elkezd távolodni egymástól. A kialakult 

32. ábra: A magmaképződés milyensége a lemezszegélyeken 

A háromféle fő magmake
letkezési módot mutatja be a 
32. ábra, amelyen az óceán-
középi hátságnál jelentkező 
széttartó lemezmozgás bazal-
tos magmát hoz létre frak
cionált olvadással a köpeny és 
az alsó kéreg anyagából. A 
kontinens perem alá bukó 
óceáni lemez a konvergens 
lemezszegélyeknél a felgyü
lemlett óceáni (főleg a mély
tengeri árkok) üledékeiből 
akkrécióval (hozzánövés, 
hozzátapadás) növeli a kon-
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hasadék a születő óceán legkezdetibb része. A folyamattal egyidőben a széttartó 
lemezmozgás miatti nyomáscsökkenés következtében a köpeny anyagát alkotó 
„kváziplasztikus" pirolit szelektíve megolvad a hasadék környékén és alacsony alkáliatar-
talmú bazaltos magmát, ún. „tholeiitef hoz létre, amely felnyomul a kontinentális lemez 
hasadékába, (lásd: 31. ábra a. részét). A hasadékon felnyomuló megszilárdult tholeiites 
bazalttömeg alkotja a fejlődés e kezdeti szakaszában, de a későbbiekben is a mindenkori 
óceánközépi hátságot. A fejlődés kezdeti szakaszán van jelenleg a „k-afrikai árkos 
süllyedések " (Tanganyika, Nyasza, stb. tavak) területe a maga sajátos vulkanizmusával. 

b) A köpenykonvekció további hatására a kontinentális lemezek egymástól való 
fokozatos eltávolodása, azaz a fiatal óceán születése történik, miközben az óceánközépi 
hátságon szakadatlanul folyik az újabb és újabb tholeiites magmaképződés, amely a 
kialakuló új óceáni kéreg anyagát szolgáltatja, (lásd: 31. ábra, b. részét). Jelenleg ilyen 
helyzet a Vörös-tenger medencéjében figyelhető meg. 

c) A köpenykonvekció a fiatal óceánt egyre inkább szélesíti anélkül, hogy a 
kontinentális és óceáni lemezek érintkezésénél említésre méltó esemény történne (azaz, 
a kontinentális lemezek akadálytalanul sodródhatnak el egymástól (spreading). Ez a 
helyzet még mindig a fiatal óceáni állapot jellemzője (lásd: 31. ábra c. részét). Jelenleg 
az fezaki Jeges-tenger képviseli ezt az állapotot, de az Atlanti-óceán is még ide 
sorolható (sőt részben az Indiai-óceán is). Az óceáni lemezek széttartó mozgásában 
sebességkülönbségek alakulhatnak ki már az egyes fejlődési emeleteken belül. A 
sodródási sebességkülönbségek ún. „transzform vetők" képződését okozzák, melyek az 
óceánközépi hátságokra általában merőlegesen helyezkednek el. A transzform vetők két 
oldalán különböző sebességgel horizontálisan mozgó tömegek vannak. A transzform 
vetők mentén néha megtörténhet az óceáni kéreg alsó részének megolvadása (esetleges 
kevés köpeny-eredetű termék, hozzákeveredésével). Az így keletkezett magma a 
korábban óceánközépi hátság hasadékain felnyomult és ott megszilárdult tholeiites bazalt 
frakcionált olvadásából, valamint óceáni üledékek hozzáolvadásából jött létre. Tehát az 
óceánközépi hátságok kőzeteihez képest ezek már második magmagenerációt képvisel
nek, és bazalt kőzetanyaguk már nem feltétlenül tholeiites lesz, hanem magasabb alkália 
tartalom (Ca, Na) jellemzi őket. Ilyenek pl. Szent Ilona szigete, Kanári szk., Madeira, 
Bermuda szk. az Atlanti-óceánban, a Maszkarénák, Seychelles szk. az Indiai-óceánban. 

d) Mivel a Föld köpenyében több konvekciós áramlatrendszer működik egyidőben 
(több óceán van) és ezek különböző időkben jöttek létre, különböző erősséggel 
működnek. Ennek következtében az egyik óceán növekedését a másik óceán rovására 
képes csak előidézni. A fiatalabb óceán medencéje tágul, az idősebb óceán medencéje 
szűkül. Viszont az idősebb óceán területe alatti köpenykonvekció tovább „termeli" az 
új óceáni kérget az óceánközépi hátságokon, így az óceáni divergens lemezmozgások 
tovább folytatódnak. Ez szükségképpen előidézi az óceáni és kontinentális lemezek 
érintkezési vonalában olyan kompressziós jellegű feszültségek felléptét, amelyek 
hatalmas törésrendszerek keletkezéséhez vezetnek. E törésrendszerek vonalain a mozgó 
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óceáni lemezek vagy feltolódnak a kontinentális lemezekre (obdukció), vagy alátolódnak 
(szubdukció). Rendszerint az utóbbi következik be (lásd: 31. ábra d. rész), miközben az 
alátolódó óceáni kéreglemez tengervízzel telítve, óceáni üledékkel fedetten benyomul a 
köpeny pirolit tömegébe, amelyben szelektíve megolvad magasabb Ca és Na tartalmú 
andezit magmát eredményezve, amely a kontinentális lemez peremén szigetív 
vulkanizmus hatására felszínre is kerül. A meg nem olvadt óceáni lemezanyag-maradék 
pedig eklogit formájában akár 900 km mélységre is lejuthat, majd pirolittá alakul és 
„kvázi-plasztikus" állapotba kerül. 

A transzform vetők a konvergens lemezszegélyekkel jellemzett óceánban még 
erőteljesebben jelentkeznek, mint a táguló, fiatal óceánokban. így az ilyen óceán 
lemezein sokkal gyakoribbak a vulkáni szigetek, (lásd: Mikronézia, Melanézia, 
Polinézia). A szigetívekkel körülvett, konvergens lemeztalálkozással jellemzett óceán 
fejlődési tekintetben „felnőtt korúvá" vált. Azaz már nem nyíló óceáni medencével 
rendelkezik: elindult a fejlődés záródó szakaszán és elöregszik A jelenlegi óceánok 
közül a Csendes-óceán van a fejlődés ezen előrehaladott állapotában, míg az Atlanti és 
Indiai-óceán „fiatalok", bár helyenként már megindult bennük a szubdukciós folyamat 
(Antillák, Szunda szigetek). Legfiatalabb óceánnak a jelek szerint az Északi Jeges-tenger 
minősül. 

Az óceánok az elöregedés végső szakaszaként összezárulnak, eltűnnek. Helyüket 
lánchegység-rendszerek jelölik, amelyekben összetorlódva együtt találhatók hatalmas 
üledéktömegek, valamint az egykori szigetívek és óceánközépi hátságok maradványai 
erőteljesen átalakult, metamorfizálódott állapotban. Ilyenek voltak a földtörténeti őskor, 
ókor, középkor és részben az újkor hatalmas hegységrendszerei (pl. Kaledóniai, 
Variszkuszi, Eurázsiái hegységrendszerek) melyek végigélték az előbbiekben vázolt 
óceáni fejlődési állomásokat, .saját jellemző magma- és kőzetfejlődési ciklusokkal 
rendelkeztek. 

A magma differenciációja, megszilárdulása. A magmák, mint összetételük mutatja, 
igen sok komponensű rendszerek. Éppen ezért megszilárdulásuk nem egyszerre történik, 
hanem szakaszosan, differenciáltan. Magasabb hőmérsékleten a magas olvadáspontú 
ásványok válnak ki először, majd a hőmérséklet csökkenésével az alacsonyabb hőfokon 
olvadók is. E szétkülönülési folyamat a magmás differenciáció. A kőzetalakotó ásványok 
túlnyomó részének olvadáspontja 1800-1000 °C hőmérsékleti határok közt van. 
Minthogy a magma sok-komponensű olvadék-oldat, a kikristályosodás alacsonyabb 
hőfokon indul meg, mintha egykomponensű rendszer volna, azaz egyetlen ásvány 
olvadékából állna. Mint láttuk, különösen a könnyenillók mennyisége befolyásolja 
erőteljesen a kristályosodás hőfokát. 

A kőzetalkotó kristályok ásványosodásában határozott sorrend állapítható meg a 
kikristályosodó ásványok alak szerinti sorrendje és a bennük előforduló ásványzárványok 
alapján. A korábban kristályosodó ásványok számára elegendő tér áll rendelkezésre saját 
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kristályformáik kifejlesztésére - azaz idiomorf (saját-alakú) kristályok jönnek létre. A 
későbbi kiválások csak a rendelkezésre álló maradék tér függvényében alakíthatják ki 
kristályformáikat és növekedhetnek; hipidiomorfok (félig sajátalakúak), vagy xenomorfok 
(alaktalanok) lesznek. A kikristályosodó ásványok rendszerint tartalmaznak kisméretű 
egyéb ásványszemcséket (zárványokat), amelyek anyaga a már korábban kikristályosodott 
ásványok bármelyike lehet. 

A magma kristályosodásának két nagy szakasza van: (1) a likvidmagmás (folyósmag
más) és (2) utómagmás szakasz. A likvidmagmás szakaszt ugyancsak két alszakaszra 
bontjuk: (a) előkristályosodás, (b) főkristáfyosodas. A magmának ezt az időben és 
térben való szétválását különböző kémiai és ásványtani összetételű részekre, differen
ciádénak nevezzük. 

A differenciáció folyamatában szakaszok jelölhetők ki, amelyekben jellemző fizikai 
körülmények közt jellemző ásványok, ásványtársulások keletkeznek. Ezek a szakaszok: 
előkristályosodás, Kikristályosodás, utókristályosodás vagy más néven utómagmás szakasz. 
Ideális összetételű (azaz a földkéreg átlagösszetételével azonos) magmából megfelelő 
földtani körülmények közt valamennyi szakasz jól kifejlődik. A valóságban a magmák 
ritkán ideális összetételűek, így e szakaszok termékeinek mennyiségi és minőségi arányai 
is mások lesznek a differenciáció folyamán. 

Előkristályosodás. Ha a magma nagyobb mennyiségű ként tartalmaz, a szulfid 
olvadék csak magasabb hőfokon képes olvadékoldatot képezni a szilikát olvadékkal. A 
hőmérséklet csökkenésével (még a kristályosodás megindulása előtt) a két olvadéktípus 
oldhatatlanná válik egymásban és elkülönül egymástól. A szulfid olvadék nagyobb 
fajsúlya miatt gravitációsan lesüllyed a szilikát olvadékban, és a magmakamra alján 
önálló szulfid magmaként összegyűlhet, és ki is kristályosodhat. Főleg pirrhotin (FeS, 
de sztöchiometrikusan nem pontos képlet), pentlandit (NiFeS, ugyancsak sztöchiometri-
kusan pontatlan képlet), kalkopirit (CuFeS2) valamint különböző platina ásványok 
nagytömegű keletkezése történik ilyen módon. Pl. Sudbury (Kanada), Bushveld (Dél-
Afrika). 

Ha a magma fémikus alkatrészekben gazdag és nem tartalmaz nagyobb mennyiségű 
ként, a szilikát ásványok kristályosodása előtt, vagy az első kristályosodó szilikát 
ásványokkal egyidőben gazdasági tekintetben jelentős vas, kobalt, króm oxid ásványok 
(spinellek, pl. magnetit FeF 2O 4, krómit FeCr 2O 4 stb.) valamint a platinacsoport féméi 
elemi állapotban válnak ki, és önálló érctelepeket hozhatnak létre. Ilyen módon nemcsak 
fémoxidok, hanem pl. apatit Ca5(PO4)3, vagy ilmenit FeTiO3 is elkülönülhet. A gyémánt 
is itt keletkezik kimberlit kőzetből. 

Főkristáfyosodas. Az előkristályosodás során kivált fémikus ásványkiválások 
követékeztében a még ki nem kristályosodott magma kovasav, alumínium és alkália 
mennyisége viszonylagosan megnő, tehát itt elsősorban aluminiumszilikátok fognak 
kiválni, amelyek építőelemei az (SiO4)4- tetraéderek, amelyek magas hőmérsékleten (a 
főkristályosodás kezdetén) Fe 2 + és M g 2 + által lekötött állapotú önálló „szigetekből" álló 
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ásványokat (nezoszilikátokat, pl. az olivin (Mg,Fe)2SiO4) hoznak létre. A hőmérséklet 
csökkenésével a tetraéderek láncokat, szalagokat, majd síklapokból álló és végül 
térelemeket alkotó csoportokat hoznak létre, amely inoszilikátok, filloszilikátok és végül 
tektoszilikátok képződésében nyilvánul meg. Ezeknél már a Ca 2 + , Na + és K+ kationok
nak is lényeges szerep jut. Minél bonyolultabb kapcsolódási módú szilikát ásványok 
keletkeznek, annál viszkózusabbá válik a magma. Természetesen a magma eredeti 
összetétele nagymértékben meghatározza, hogy a különböző ásványok milyen mennyiség
ben keletkeznek, vagy egyáltalán keletkeznek-e a kikristályosodó magmából. így pl. ha 
a magmában Si felesleg van, a földpátok kiválása után megmaradó (SiO 4) 4 - kvarc 
alakban válik ki. Ha éppen annyi Si van, ami elegendő a földpátok és bizonyos színes 
ásványok (pl. amfibolok, biotit, stb.) létrejöttéhez, kvarc már nem keletkezhet a 
kikristályosodó magmából. Ha azonban kevés a Si mennyisége a földpátok kelet
kezéséhez, földpátpótlók fognak létrejönni (nefelin NaAlSiO4, leucit, KAlSi 2 O 6 , stb). 

Mesterségesen 
előállított kőzetol
vadékok kikris
tályosodását meg
figyelve B O W E N 

(1928) meghatá
rozta a keletkező 
ásványok kiválási 
sorrendjét (33. 
ábra). Ez a sor
rend a földkéreg 
átlagos összetéte
lének megfelelő 
olvadékból alakul
va, zárt rendszer
ben nagymérték
ben megközelíti a 
kéregben lejátszó
dó magmás meg

szilárdulási ásványsorokat. Azonban a természetben szó sincs zárt rendszerről, tehát a 
kiválási folyamat közben eltávozhatnak, vagy hozzáadódhatnak komponensek. A 
magmatömeg környezete, és az azt alkotó szilárd kőzetek is hatással vannak a magma 
összetételére, valamint a kiválásra az esetleges beolvasztás, vagy az aktív víztartalom 
miatt. így a Bowen féle kiválási sorozat csak a valóságban megtörténő események ideális 
példája, amely pontosan a leírt módon is végbemehet bizonyos kedvező körülmények 
között. Legtöbbször azonban csak nagy vonalakban egyezik a valóság e kiválási sorrend-

33. ábra: A Bowen féle kiválási sorrend 
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del, sőt a földkéreg átlagától erősen eltérő összetételű magmák kikristályosodási 
sorrendje teljesen más is lehet (pl. az alkáliéban gazdag olvadékokban). 

A magmák petrotektonikai jellegükből fakadóan savanyúak, intermedierek vagy 
bázikusak lehetnek, sőt ha köpeny eredetűek, ultrabázikus olvadékkal is számolnunk 
kell. így a Bowen féle kiválási sorrendnek általában csak bizonyos szakasza valósul meg 
valójában a természetben. Pl. savanyú magma kikristályosodása a biotit (albit) -
káliföldpátok kiválásával kezdődik és kvarccal (muszkovittal) és a zeolitokkal fejeződik 
be. A bázikus magma kiválása olivinnel kezdődhet és piroxénnel, esetleg amfibollal és 
bázikus plagioklásszal be is fejeződik. Az ultrabázikus köpenymaradék rendszerint olivin 
és ércásványok, ill. piroxének tömegéből álló kőzetet (amely sokszor monomineralikus) 
szolgáltat földpátok nélkül. 

A Bowen féle kiválási sorozat alapján valamennyi „egyenes kiválású, nem extrém 
kémiai összetételű" magmás kőzet könnyen levezethető. 

A Bowen féle kiválási sorrend fordítva is érvényes, azaz a szilárd kőzetek megol
vadásának ásványos sorrendjét is megadja. A szilárd kőzetek olvadása éppen olyan 
szelektív folyamat, mint a differenciáció. A kőzetből, ha megolvad, függetlenül 
előéletétől, először azok az ásványok mennek olvadék állapotba, melyek az egyenes 
kiválási sorrendben a magma megszilárdulásakor utoljára kristályosodnak ki. Tehát a 
kvarc lesz az első megolvadó ásvány a kőzetből, amit a káliföldpátok és a csillámok 
megolvadása követ. így tehát a keletkező olvadék gránitmagma összetételű lesz. Az 
olvadási folyamat a jég megolvadásához hasonlóan endoterm folyamat, ami azt jelenti, 
hogy amíg az összes olyan ásvány meg nem olvad, amelynek olvadéka gránitmagmát 
szolgáltat, a rendszer hőmérséklete nem emelkedik. E folyamat általában olyan hosszú 
időtartam alatt játszódik le, hogy közben a fizikai tényezők (a kéregmozgások 
következtében) megváltoznak és az olvadás rendszerint nem lépi túl a gránitmagma 
keletkezésének lépcsőjét és a bázikusabb ásványok, kőzetrészek meg sem olvadnak. 
Tehát a kőzetek megolvadása a Bowen féle kiválási sorrend fordítottjaként megy végbe. 
E fordított sorrendet anatektikus olvadási sornak nevezzük. 

A magmás kőzetek rendszerezése 

A kőzeteket többféle szempont szerint lehet osztályozni. Lehet kémiai összetétel 
alapján, ásványtani alapon, a földkéregben elfoglalt helyzet szerint, sőt bizonyos mértékig 
még földtörténeti alapon is. 

Kémiai összetétel alapján a kőzetek kémiai elemzés-eredményeit használjuk 
osztályozásra. A kémiai elemzésnél minden ásványos összetevőt egyszerű oxid formára 
bontanak le, ami természetesen nem tévesztendő össze az azonos képletű ásványokkal. 
Pl. az elemzésben szereplő SiO 2 nem biztos, hogy kvarcot jelent, hanem valamennyi 
szilikátásvány szilícium tartalmát SiO 2 formában. Az Al 2 O 3 is csak igen ritka esetben 
korund. 
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Miután a kőzetöv leggyakoribb eleme az oxigénen kívül a Si (szilikát ásványok 
formájában), kézenfekvő, hogy a kémiai SiO 2 tartalmat (ami a valóságban (Si04)4 -) 
használjuk fel a kőzetek osztályozására a magmás kőzetcsoportban. Két fontos 
súlyszázalék érték alkot csoportosítási határt: az 52% és a 65% SiO 2. Ha egy magmás 
kőzetben a SiO 2 tartalom 52%-nál kisebb, a (Si04)4 - tetraéderek elsősorban az ún. színes 
ásványok (olivin, piroxének, amfibolok, stb.) képződésére használódnak el, a maradékból 
földpátok képződnek. Gyakori eset e kategóriában, hogy a nem elegendő mennyiségű 
kovasavtartalom miatt kisebb Si igényű földpátpótlók is keletkeznek. E csoportot 
telítetlen kőzeteknek nevezzük, mert Si-ban telítetlenek. A jelentős fémtartalmú színes 
ásványok feltűnően nagy mennyisége miatt pedig a kémiából kölcsönvett elnevezés 
alapján bázikus kőzeteknek is nevezhetjük őket. A telítetlenség olyan fokú is lehet, hogy 
az Si tartalom sem földpát, sem földpápótló képződéséhez nem elegendő, hanem 
felemésztik azt a nezo-, szoro-, ill. inoszilikátok (oilvin, piroxének, stb.). Az így 
keletkezett kőzeteket megkülönböztetjük az előbbitől és ultrabázikus kőzeteknek 
nevezzük. 

Ha az olvadék (SiO4)4- tartalma pontosan elegendő a rendelkezésre álló kationok 
teljes egészének lekötésére, a színes ásványokon kívül földpátok keletkeznek. E csoportot 
telített kőzeteknek nevezzük, vagy kémiai szóhasználattal neutrális, ill. intermedier 
kőzeteknek hívjuk. A csoport kémiai SiO 2 tartalma 52% - 65 % közt van. Jellemző rá, 
hogy sem földpátpótlókat, sem szabad kvarcot nem tartalmaz, bár rendkívüli esetekben 
mindkét irányban lehet kevés eltérés. 

Ha az olvadék (SiO4)4- tartalma a kationtartalomhoz képest annyira magas, hogy a 
színesásványok, valamint a földpátok keletkezése után is marad lekötetlen kovasavtar
talom, az már csak önmagával kapcsolódhat, és kvarcásványt (szabad kvarcot) hoz létre. 
Az olvadék tehát túltelített kovasavban, kémiai SiO 2 tartalma a 65 %-ot meghaladja, ami 
azzal jár, hogy a kvarc önálló ásványként megjelenik a kőzetben. E csoportot túltelített 
kőzetek csoportjának, vagy más megnevezéssel a magas kovasavtartalom miatt savanyú 
kőzetek csoportjának hívjuk. 

A magmás kőzetek rendszerezése ásványos összetétel alapján a kőzetek legjellem
zőbb ásványainak, ún. kőzetalkotó ásványainak mennyiségi viszonyai arányba állításán 
alapul. A különböző típusú földpátok a kvarc, a színes ásványok, valamint a földpátpót
lók mennyiségi viszonyai használhatók fel jól a kőzet osztályozására. S T R E C K E I S E N 

(1976) rendszere világszerte elfogadott és általánosan használt magmás kőzetrendszer, 
amely két háromszög diagramból áll, egy közös oldallal egybekapcsolva (34. ábra). A 
négy csúcs az alábbi ásványokat képviseli: 

A = Káliföldpátok, albit 
Q = Kvarc 
P = Plagioklász földpátok az albit kivételével 
F = Földpátpótlók 

A kvarc és a földpátpótlók kizárják egymást. 
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A színesás
ványtartalom 
ugyancsak 
lényeges az 
osztályozás
ban, mivel 
b i z o n y o s 
határon belül 
kell lennie 
ahhoz, hogy 
a diagram 
használható 
legyen. Ez az 
értékhatár M 
= 0 - 85% 
között van. 
Ha az M 
értéke 85%-
nál magasabb 
- tehát ultra-
bázikus kőze
tek esetében 

-, ez a beosztás nem alkalmas. Ezekre a kőzetekre más diagramot alkalmaznak. 

34. ábra: A - Q - P - F diagram a magmás kőzetek rendszerezésére 
(Streckcstein, 1976) 

Diagram mező Mélységi kőzet Vulkáni kőzet 

1 Kvarc kőzetek 
2 Alkáli gránit alkáli riolit 
3 Gránit riolil 
4 Granodiorit dácit 
5 Kvarcdiorit kvarcandezit 
6 Alkáli szienit alkáli trachit 
7 Szienit trachit 
8 Monzonit látit 
9 Monzodiorit látitandezit 

Monzogabbró látitbazalt 
10 Diorit andezit 

Gabbró bazalt 
11 Foyalit fonolit 
12 Plagiofoyalit tefrites fonolit 
13 Essexit fonolitos tefrit 
14 Theralit tefrit 
15 Ijolit ncfelinit (leucitit) 

A 14. és 15. sz. kőzeteknél a földpárpótló tartalom és az M %-os mennyiségén kívül még külön 
számításba veszik az olivin tartalom % értékeit is. 
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A 90-100 % M értékű kőzetek (ultrabázikus kőzetek) osztályozása olivin-piroxén 
ásványarányaik útján történik külön diagram segítségével: 

Mélységi kőzet Vulkáni kőzet 

Peridotit pilerit (30 - 90 % olivin) 
(Lherzolit) 
(Kimberlit) 
Dunit - (olivin kőzet) 
Piroxenit - (piroxén kőzet) 
Hornblendit - (amfibol kőzet) 

Általában problémákkal teli a megváltozott magmás kőzetek rendszertani hovatar
tozásának megállapítása. Különösen vonatkozik ez a geoszinklinális ciklus korábbi 
szakaszában bekövetkező magmás működés termékeire az ún. spilit - keratofir 
asszociáció kőzeteire. A vízdús geoszinklinális üledékek és a tengervíz Na tartalma a 
benyomuló bázikus, ultrabázikus magmát kihűlés közben többé-kevésbé átalakítják. 
Albitosodás, szerpentinesedés általános jelenség e kőzetekben. A közelmúltig ezeket a 
kőzeteket Európában még néhány más kőzettel együtt a paleovulkáni kategóriába 
sorolták, megkülönböztetve a mezozoikum után keletkezett vulkáni kőzetektől, a 
neovulkanitoktól. A paleovulkanitok elváltozását ma már a metamorfózis kategóriájába 
sorolják. 

A spilit-keratofir asszociáció kőzeteinek helye Streckeisen rendszerében könnyen 
megadható, mert az átalakulás nem olyan jellegű a színes ásványoknál, hogy ez a 
besorolás akadálya lenne, másrészt az albitosodás sem jelent lényeges eltolódást az 
eredeti összetételhez viszonyítva. így a 34. ábrán 

Diagram mező Vulkáni kőzet M (%) 

3,4 Kvarcporfirit 0 - 3 0 
6,7 Kvarckeratofir 0 - 2 0 

Keratofir 1 0 - 2 5 
11 Porfirit 20 - 40 
12 Spilit 40-75 

A rendszer finomítására egyes kőzettípusoknál, pl. az andeziteknél külön diagramokat is alkalmaznak a 
kőzettípus további felbontására. 

Streckeisen elkészítette beosztását a mélységi és vulkáni magmás kőzetekre egyaránt. 
Meg kell állapítani, hogy elsősorban a mélységi kőzetekre használható ez a beosztás, 
amely üveges alapanyagú vulkáni kőzeteknél kisebb pontossággal alkalmazható éppen 
a ki nem kristályosodott ásványok miatt. Ha egy kőzetet meg akarunk határozni, meg 
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kell vizsgálnunk ásványos összetételét és meg kell határoznunk a résztvevő ásványok 
százalékos mennyiségét. A színes ásványok (M) mennyiségéből azonnal megállapítható, 
hogy alkalmazható-e a kőzethatározáshoz a Streckeisen diagram. Ha igen, a háromszög-
diagramok felépítési szabálya alapján felrakjuk az A, P, Q vagy az A, P, F háromszög
részre az ásványos összetételt, pontosabban a betűkategóriákhoz tartozó ásványok 
mennyiségét. Az eredmény egyetlen projekciós pont lesz valamelyik háromszögben, és 
amelyik mezőbe kerül a pont, az lesz a kőzet neve, miután eldöntöttük, hogy vulkáni, 
vagy mélységi kőzetről van-e szó? (34. ábra és a hozzá tartozó táblázat). 

A magma megmerevedést mélysége szerinti osztályozásnál a Föld felszínéhez 
viszonyított helyzetet vesszük alapul. Természetesen a mélységek és jelenségek erősen 
függnek a geotektonikai helyzettől (pl. lánchegységi, kontinentális táblabeli, óceáni kéreg, 
vagy kontinens-óceáni konvergens kéregrészek viszonylatában nézzük-e azt). Az 
abisszikus mélységek a kontinensek területein, a Courad féle törésfelület felett vannak, 
ahol különösen a kontinensperemeken, konvergens lemezszegélyek esetén magas nyomás 
és hőmérséklet uralkodik. Ez a mélységi gránitképződés (palingenezis, migmatitosodás) 
területe. Az alábukó óceáni lemezek a kontinentális peremek alatt ugyancsak abisszikus 
mélységben vannak, de jóval a Mohorovicic törésfelület alatt. Itt az előbbi 5-15 km 
mélységtartományhoz viszonyítva óriási, több száz km mélységű abisszikus folyamatok 
történnek, amelyek ugyancsak jellegzetes olvadási folyamatok. 

Magyarországon abisszikus mélységben keletkezett kontinensperemi kőzet a palingén 
eredetű mórágyi gránit, és folytatása a Duna-Tisza köze aljzatában Soltvadkert-
Kecskemét-Nagykőrös alatt húzódó gránit és migmatit vonulat. E tömeg olvadékká 
válása után helyén maradt, nem préselődött fel magasabb régiókba, mint a következő 
csoport gránit olvadéka. 

Hipabisszikus mélységben lejátszódó folyamatok mindig mélyebbről 2-5 km 
mélységre felpréselődött, vagy mélytöréseken feláramlott valódi olvadékokkal 
kapcsolatosak. Az ilyen magmák környezetükből rendszerint sok könnyenillót és 
mozgékony elemet vesznek magukba, ezért jelentős ércképző tényezők. Környezetükkel 
általában széles kontakt udvarral érintkeznek, és/vagy a mellékkőzetből kisebb nagyobb 
tömegeket magukba olvasztanak, asszimilálnak. Az ilyen magmatömegek kisebb-nagyobb 
intrúziókat, ún. batolitokat alkotnak, amelyek természetesen méretükben sokkal 
kisebbek, mint az abisszikus mélységekben helyet foglaló anatektikusan olvadó anyagból 
álló ún. plutonok. 

Magyarország területén hipabisszikus mélységben képződött batolit alakulatok a 
velencei hegységi gránit, és a Balaton déli partvidékének aljzatában található granodiorit, 
kvarcdiorit tömzsök (Ságvár, Balatonfenyves, Gelse, Pusztamagyaród), amelyek D N Y 
irányban húzódó vonulatot képeznek, és kapcsolódnak a Pohorje (Szlovénia) fiatal 
(mezozóos) gránit-kvarcdiorit (tonalit) tömegéhez (35. ábra). Ezek valamennyien 
nagymélységű palingén gránit-tömegek magasabb régióba nyomult batolitjai, amelyekhez 
bizonyos ércképződés is kapcsolódik (velencei hegységi fluorit, barit, molibdenit). 

53 



35. ábra: Magyarország gránitvonulatai 

Hipabisszikus mélységben lejátszódó jelenség a konvergens lemezszegélyeken a 
szubdukciós szakasz legkezdetén feltörő ultrabázikus magmatömegek megszilárdulása. 
Az így feltörő, mindig köpeny eredetű olvadék környezetéből csak vizet vesz magába, 
amelynek következtében rendszerint szerpentinesedik. Ilyenek pl. az Ural hg., a 
Dinaridák, vagy Új-Zéland nagy peridotit tömegei, amelyek igen fontos króm, kobalt, 
platina szolgáltatók, azaz előkristályosodás folyamán dúsuló oxidos, vagy fémes formájú 
ásványtömegeket tartalmaznak. 

A szubvulkáni mélységekben a felszín közelében 0,5 - 2 km mélységközben lejátszódó 
magmás folyamatok sok tekintetben hasonlók a felszíni vulkáni folyamatokhoz. A magma 
megreked a felszín alatti viszonylag alacsony hőmérsékletű kéregszakaszban, és ott 
különböző - nem nagyméretű - formákat alkot. Benyomulhat a mellékkőzet rétegei 
közé, vagy megemelheti a felette levő kéregszakaszt (lakkolit), vagy különböző teléreket 
hozhat létre. Mindenképpen gyors lesz a kihűlése a hipabisszikus, vagy abisszikus 
mélységekben megmerevedő olvadékokkal szemben, tehát aprókristályos lesz (kissé 
durvább, mint a vulkáni kőzet szemcsenagysága). Ritkán kísérik utómagmás jelenségek, 
kontakt udvara sem kiterjedt. Ilyen alakulat Magyarországon a dunabogdányi Csódi 
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hegy, vagy az erdőbényei Mulató hegy andezit lakkolitja. Az ilyen jelenségeknek gyenge 
ércképző szerepe van, bár előfordulnak érces szubvulkánok is (Recsk, mélyszint). 

A felszíni vulkáni öv jelenségei a működő vulkánok területén figyelhetők meg. A 
gyors kihűlés miatt üveges alapanyag és általában apró szemcsenagyság jellemzi. A 
vulkáni működéssel kapcsolatos könnyenilló tartalom a levegőbe távozik, csak ritkán 
keletkeznek a kigőzölgésekből ásványtelepek (főleg kén). A felszín alatti 500 m-es 
mélységszakaszon esetleg melegvizes oldatokból kisebb érctelepek keletkezhetnek. 

36. ábra: Magyarország vulkáni képződményei 

Magyarországon vulkáni területek elsősorban az Északi középhegységben (eocén és 
miocén andezit vulkanizmus kevés riolittal és tufájával, bazaltos vulkanizmus Észak 
Nógrádban) találhatók, azonban a Dunántúli középhegységben is jelentős vulkanizmus 
működött (a Dunazug hegység eocén és miocén andezitjei, a Balatonfelvidék-Bakony és 
a Kisalföld felső pannóniai bazaltvulkánjai). Igen jelentős medencebeli vulkanizmus volt 
a felső-kréta-paleogén, ill. a miocén idején az Alföld és a Dél-Dunántúl középvonalában 
(Hajdúszoboszló-Szolnok-Mezőcsokonya-Szenta vonalában főleg andezites, de sok helyen 
riolitos-dácitos vulkanizmussal, sok tufával és agglomerátummal). Az alsó-kréta idején 
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viszont Szolnok-Jászkarajenő és a Kelet-Mecsek vidékén játszódott le igen nagyméretű 
medencebeli alkáli bazalt vulkanizmus az alpi geoszinklinális kezdeti szubdukciós 
szakaszában. 

A magyarországi vulkanizmus térbeli és időbeli elterjedését 36. ábra mutatja be. 

Utómagmás szakasz 
A magmás főkristályosodás alatt az olvadékként megmaradó frakcióban relatíve egyre 

nagyobb illóanyag tartalom dúsul fel és ezzel párhuzamosan a maradék magma egyre 
szűkebb helyre szorul össze a magmakamra legfelső részében. A növekvő könnyenilló 
tartalom - mint tudjuk - erőteljesen csökkenti a magma kristályosodási hőmérsékletét, 
viszkozitását. Ennek következtében a Bowen féle kiválási sor legalsó szakaszán helyet 
foglaló ásványok egy része (kvarc, káliföldpát, muszkovit) a főkristályosodás folyamán 
nem is képes kikristályosodni, hanem olvadékban marad a könnyenillókkal együtt. Ez 
a még ki nem kristályosodott rész az ún. magmamaradék, amely nagy mozgékonyságú, 
fluid állapotú, igen agresszív kémiai és fizikai tulajdonságú tömeg, amely a főkris
tályosodás végén rendszerint olyan nagy belső nyomást támaszt a magmakamrában, 
amely nagyobb a mellékkőzet törési szilárdságánál az adott mélységben; így a batolit 
kupolarészén a mellékkőzetben hirtelen sugárirányú, nagyméretű hasadékok keletkeznek, 
amelyekbe a fluid állapotú magmamaradék benyomul. A benyomulás első szakaszát 
pegmatitos fázisnak nevezzük. 

A pegmatitos fázis tartománya a batolitot körülvevő 700-550 °C hőmérsékletű 
mezőben van, és a folyamatok elsősorban sziliklátásványokat, nagyon savanyú kőzeteket 
hoznak létre. A batolit kupolarészének megrepedésével ugyanis az addig szűk helyre, 
nagy nyomással összeszorult magmamaradék (amely jócskán tartalmaz olyan komponen
seket, amelyeknek ki kellett volna kristályosodniuk még a főkristályosodás alatt, azonban 
a magas könnyenilló tartalom ezt megakadályozta) benyomul a repedésekbe, és a 
hirtelenül beálló térfogatnövekedés miatt létrejövő nyomáscsökkenés és hőmérséklet 
csökkenés a szilikáttartalom legnagyobb részét robbanásszerű gyorsasággal, óriás méretű 
kristályokat eredményezve kristályosítja ki. Az így létrejövő kőzet a pegmatit, amely 
elsősorban káliföldpátból, kvarcból, néha muszkovitból, alárendelten berillből, apatitból, 
turmalinból, ritkaföldfémek ásványaiból, Nb, Ta, Th és U ásványokból áll. A pegmatit 
tehát értékes ásványi nyersanyagokat is tartalmazhat. Magyarországon pegmatit a 
Velencei hegységben található. 

A hirtelen térfogatnövekedés következtében beálló pegmatit képződés kivonja a 
szilikát tartalom legnagyobb részét a fluid magmamaradékból és ezáltal a további 
magmamaradék összetétele igen erősen megváltozik. Főleg a vízgőz válik uralkodóvá, 
valamint jelentőssé válnak a L i , Sn, W, Mo, mint kísérőelemek. A kéntartalom 
ugyancsak erősen feldúsul. A nagy gyorsasággal kikristályosodott, jelentős tömeget 
képviselő szilikát ásványok (a pegmatit kőzet) a hasadékrendszer legnagyobb részét 
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kitöltik, és a további - még ki nem kristályosodott - , továbbra is fluid állapotú 
magmamaradék (amely már kovasavban nem gazdag) ismét összeszűkült térbe kerül. Az 
ismét jelentkező erőteljes térfogtatcsökkenés miatt megnő a rendszer nyomása, amely 
olyan értékeket vehet fel, hogy meghaladja az adott helyen a nyomást és törési 
szilárdságot a mellékkőzetekre vonatkozóan. így a nagy nyomású vízgőz és egyéb 
agresszív alkatrészekben dús magmamaradék továbbrepeszti a mellékkőzetet, másrészt 
benyomul annak pórusaiba és ott lehűlve ásványokat rak le, vagy reakcióképes 
mellékkőzet esetén (mészkő, dolomit, bizonyos mértékben a gránit) reakciókba lép 
annak ásványaival, és jellegzetes új, gazdasági értelemben gyakran jelentős ásványtár
sulásokat hoz létre. A pegmatitképződés utáni utómagmás szakaszt, amely 550 - 375 °C 
hőmérsékleti tartományban játszódik le, igen nagy belső nyomása miatt pneumatolitos 
fázisnak nevezzük. 

A reakcióképes mellékkőzettel végbemenő új ásványképzési folyamatot kontakt 
pneumatolízisnek hívjuk. így karbonátos mellékkőzet esetén a kontakt övben gránátok 
és egyéb vas- mész szilikátok, valamint vas és cink esetleg rézércek jöhetnek létre. 
Gránit mellékkőzet kontak pneumatolízise ónkő Sn0 2, wolframit (Fe, Mn)WO 4, L i -
csillám, fluorit CaF2 feldúsulásokat eredményez. Pneumatolitos jelenségek Magyarorszá
gon a Velencei hegységben figyelhetők meg (fluorit). 

Miután a magmamaradék hőmérséklete lecsökken a víz kritikus hőmérséklete alá 
(375 °C), megszűnik fluid állapota és ezzel együtt a pneumatolitos fázis. A még 
megmaradt anyag ezután mint valódi vizes oldat vándorol a repedésekben és a 
hőmérséklet csökkenésével létrehozza a hidrotermális fázis ásványtársulásait. 
Felhalmozódási helyül felhasználja a korábban létrejött repedéseket és ezekben telérek, 
vagy ha a mellékkőzet porózus, impregnációk formájában lerakja ásványait. Elsősorban 
szulfidásványok formájában itt válik ki a Pb, Cu, Zn, Hg, Au, Sb, U, Co ásványok zöme, 
galenit (PbS), szfalerit (ZnS), fakóércek, cinnabarit (HgS), arany-ezüst telluridok, 
antimonit (Sb2S3), stb. alakjában. Az utómagmás fázissor vége felé erőteljesen 
felhalmozódik a vizes oldatban a nemérces ásványokat képző ionok tömege. így a 
telérekben, impregnációkban gyakran csak kevés az érc, főleg ércmentes hidrotermális 
telérek képződnek. Ilyenek a SiO 2 változatok (opál, kalcedon, kvarc, ametiszt, stb.) a 
barit (BaSO4), kalcit (CaCO3), fluorit (CaF2), stb. 

Ha a hidrotermális telér mellékkőzete kémiai reakciókra képes anyagból áll (pl. 
karbonát kőzetből), hasonlóan a pneumatolitos fázis metamorfózisához, cserebomlás 
útján hidrotermális metaszomatózis jön létre. így keletkezik a mészkőből, dolomitból, 
ha a kőzet eléggé repedezett, a sziderit (FeCO3). Ilyen eredetű pl. a rudabányai vasérc, 
amely középső triász dolomit vasas metaszomatózisa útján keletkezett. 

Magyarországon a hidrotermális jelenségekre főleg szubvulkáni, vagy vulkáni 
tömegekkel kapcsolatban találunk példákat: így Recsk (37. ábra), Gyöngyösoroszi, 
Telkibánya, Nagybörzsöny, Rudabánya. Batolithoz kapcsolódóan a Velencei hegységben 
találunk jeleket. A világ nagy színesérclelőhelyeinek jelentős része (pl. a Cirkumpacifikus 
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h e g y s é g r e n d s z e r ) 
hidrotermális erede
tű. 

A recski mélyszin
ti ércesedés Európa 
egyik legnagyobb 
rézércelőfordulása. 
Mintegy 10 km 2 meg
kutatott területen 
triász időszaki kar
bonátos és agyagos 
kőzetekbe nyomult 
miocén kori andezit 
szubvulkán található, 
amely jellegzetes 
szkarnos exokontakt 
öveket alakított ki a 
mészköves, dolomitos 
és agyagos triász 
kőzetekkel, valamint 
endokontakt övet az 

eocén kori andezittel. 
Az andezit szubvulkán kőzettömegében értékes hintett, ún. „porfiros rézérc" dúsulás 

van, amely főleg kalkopiritből, piritbői és szfaleritből áll. A triász időszaki kőzetekben 
ugyancsak értékes kontakt pnemnatolitos-hidrotermális eredetű kalkopirit-pirit telepek 
vannak. 

A harmadik ércesedési típus a régóta ismert, jórészt lemfivelt, magasan fekvő, 
hidrotermális, enargitos rézércek típusa, amely a mélyen előforduló szubvulkánból induló 
hidrotermák magasra került, alacsonyabb hőmérsékletű terméke az eocén andezitben. 

A hidrotermális fázis alsó hőmérsékleti határa gyakorlatilag a víz fagyáspontja. 100 °C 
alatti hőmérsékleten azonban legfeljebb kalcit, esetleg kvarc keletkezhet, az ércásványok 
már korábban kiválnak. A maradék azonban tartalmaz olyan elemeket is, amelyek 
gázállapotban távoznak, vagy csak bizonyos vegyületeik jutnak a levegőbe. Ezek alkotják 
az exhalációs fázis anyagait. Ilyenek pl. a nemes gázok (főleg a hélium), kénhidrogén, 
széndioxid, ammónia, sósav, radon, stb. Ezek egy része vulkáni utóműködés közvetlen 
terméke is lehet. Ilyen módon nem jelentős kén, szalmiák, esetleg hematit ásványkiválá
sok keletkezhetnek. 

37. ábra: A recski rézércelőfordutás vázlatos földtani szelvénye 
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Asszimiláció, anatexis, palingenezis 

Ha a magma, felfelé tartó mozgása közben a mellékkőzetekből kisebb tömegeket 
magába olvaszt, az asszimiláció jelensége lép fel. Ezáltal a magma összetétele a 
beolvasztott anyag kemizmusa és tömege függvényében megváltozik, és hőmérséklete a 
lejátszódó endoterm folyamat következtében csökken. E jelenségnek az alkáliákban dús 
magmák, az ún. alkáli-magmák létrejöttében nagy szerepet tulajdonítanak. Asszimiláció 
útján jelentősen növekedhet a magma víztartalma is, ha vízdús mellékkőzet (pl. agyag) 
beolvasztása történik, de a fordítottja is bekövetkezhet, ha „száraz" metamorf kőzet 
(kvarcit, gneisz, stb.) a mellékkőzet. A magma csak akkor képes asszimilálni magmás 
mellékkőzetet, ha az savanyúbb, azaz nagyobb kovasav tartalmú, mint az asszimiláló 
olvadék. 

A konvergens lemezszegélyeken a fellépő nagy nyomás és hőmérséklet miatt a 
szigetív eredetű vulkáni termékek, a geoszinklináhs üledékek, valamint a köpenyeredetű 
magmás kőzetek együttese átkristályosodik (metamorfízálódik). Ez a mélyebb 
szakaszokban olyan méreteket ölt, hogy az ott lévő kőzetek anatektikusan megolvadnak 
az anatektikus olvadási sornak megfelelően. Az olvadás szelektív lesz. Először a gránit 
összetételének megfelelő alkatrészek válnak olvadékká, tehát az eredeti metamorf kőzet 
anyagának egy része visszamarad. (Csak később olvad meg, ha már minden a 
gránitösszetételnek megfelelő alkatrész megolvadt.) így tehát a nagy mélységben, magas 
nyomáson és hőmérsékleten, a metamorfózis legmagasabb fokaként kőzetolvadás, 
anatexis jön létre. Ezt a jelenséget a hegységképződésben széles metamorf övek, 
valamint magmás-metamorf átmeneti zóna, az ún. migmatit zóna kíséri. Ha a jelenség 
igen nagy mértékben, hegységrendszerre kiterjedően megy végbe, palingenezisnek 
nevezzük. Ilyen eredetű gránit pl. a Nagykőrös-Kecskemét-Soltvadkert-Mórágy gránit-
vonulat széles migmatit öveivel és metamorf környezetével (35. ábra), de a lánchegysé
gek metamorf tömegeiben levő gránit vonulatok is (pl. Magas Tátra, Radnai havasok, 
stb.). 

Az anatexis jelensége tehát a gránitképződés fő módja és a kontinensperemeken 
szubdukcióval kapcsolatban, abisszikus mélységekben játszódik le. A hegységképző erők 
hatására az olvadék magasabb régiókba préselődhet fel, és ott batolitokban hipabisszikus 
gránitokat hozhat létre kontakt övekkel, ércképződéssel, differenciációs jelenségekkel. 
A kétféle gránitot különböző keletkezési helye és módja miatt szigorúan külön kell 
kezelni. Amint már korábban említettük, ilyen felpréselődött, kontakt udvarral 
rendelkező érceket is szolgáltató gránit a Velencei hegység batolitja (35. ábra). 

Az anatexis jelensége azonban a kontinensperemi gránitképződésnél valójában sokkal 
kiterjedtebb. Anatexissel olvad fel az alábukó óceáni lemez teljes tömege. Mivel a tömeg 
eleve bázikus kőzetekből áll, a keletkező olvadék is bazalt-andezit összetételű lesz. A 
szelektív olvadás ebben az esetben ultrabázikus meg nem olvadt maradékot, eklogitot 
produkál, amely elvegyül a felső köpeny ugyancsak ultrabázikus anyagában. 

59 



Anatexis jelensége játszódik le továbbá divergens lemezszegélyeken is (óceánközépi 
hátságok, afrikai árkok), ahol a spreading miatt fellépő nyomáscsökkenés hatalmas 
hasadékokat hoz létre, amelyekbe a köpeny és az alsó kéreg szelektíven megolvadt 
anyaga (tholeiit) benyomul. 

Végső soron tehát minden olvadék, amely Földünkön található, különböző 
kéregszerkezeti háttéren lejátszódott anatexis eredménye. 

A fontosabb magmás kőzetek jelemzése 

Mélységi kőzetek 

Jellemző rájuk a felszín alatti nagyobb mélységben történt megmerevedés, amely 
lassú lehűlést, és ennek következtében teljes egészében kristályos szerkezetet 
(holokristályos szerkezet) biztosít az ilyen kőzeteknek. Kristályszemcséi általában jól 
fejlettek, gyakran cm nagyságrendűek is lehetnek. 

Amennyiben a magmakamrából a magma utat talál a felszínre, vulkáni működés jön 
létre, amelynek magmás termékei a mélységben megmerevedett kőzetek megfelelői 
lesznek. 

Gránit: Túlnyomóan kristályos, finomszeműtől a durvaszeműig terjedő szemcsenagy
ságú, általában világosabb szürke, vagy rózsaszínű kőzet. Ásványos összetételében fő 
ásványai a földpátok (elsősorban a káliföldpát), csillámok (főleg biotit, de muszkovit is 
lehet), valamint a kvarc. Anatektikus módon keletkezik általában az orogén övek ten
gelyzónájában a metamorfózis legmagasabb fokozatú megnyilvánulásaként könnyenillók 
jelenlétében. Az anatektikus olvadék kipréselődése, magasabb régiókba kerülése, és ott 
batolitokban való felhalmozódása révén valódi olvadéktömeget alkot ugyancsak az 
orogén övek központi részeinek magasabb szintjeiben. Építőkőnek, útalapozó kőnek, 
szebb változatait díszítőkőnek használják. 

Granodiorit: Annyiban különbözik a gránittól, hogy fő alkotórészei között nagyobb 
szerephez jut a plagioklász a káliföldpát rovására, valamint növekszik a biotit 
mennyisége, és amfibol is megjelenhet. Ezzel párhuzamosan csökken a S i0 2 mennyisége, 
kevesebb szabad kvarcot tartalmaz. Keletkezési módja is azonos a gránitéval. 

Magyarországon a gránitoid kőzetek (gránit-granodiorit) felszínen két előfordulásban 
találhatók (35. ábra): (1) A Mecsek hegységben Mórágy-Fazekasboda környékén és a 
Ny. Mecsekben Nyugotszenterzsébet mellett. Anatektikus eredetű gránit-granodiorit 
kőzettársaság, amelyet kristályos palák öveznek migmatit zónával. Kora vitatott, 
korábban prekambriuminak tartották, jelenleg ismét visszatérnek a legelső kormegál
lapításhoz (Vadász E. 1914), amely szerint karbon időszaki. Magyarország meden
cealjzatában ez a gránitvonulat hasonló bélyegekkel, de neogén üledékekkel fedetten 
EK-DNy csapással Soltvadkert, Kecskeméten keresztül Szolnokig nyomozható, ahol 
eltűnik mezozóos képződmények alatt. (2) A Velencei hegység erősen lepusztult tönkje, 
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amely eltérően az előbbitől, magasabb régiókba felpréselődött valódi olvadékból 
merevedett meg hegységnyi területű batolitot alkotva, kiterjedt kontakt udvarral 
körülvéve. A hegység DNy-i folytatásában a medencealjzatban keskeny, hosszú 
vonulatban - neogén üledékekkel fedetten - a gránit-granodiorit kőzettársaság 
mélyfúrásokkal továbbnyomozható. A Balatonfenyves, Pusztamagyaród környéki fúrások 
tanúsága szerint ez a gránitoid tömeg fiatalabb a Velencei hegységnél; alpi analógia 
alapján (Pohorje hegység) kréta időszaki. Elfedett gránitvonulataink a 35. ábrán láthatók. 

A gránit-granodiorit magmát izmushoz gyakran gazdag színesérc felhalmozódások 
tartoznak, amelyek az utómagmás szakaszokban keletkeztek a maradékmagmából. Ilyen 
pl. a Bánátban ismert ércesedés (Vaskő, Dognácska, stb.), ahol speciális granodiorit 
kőzet, a kréta-végi ún. „bánatit" olvadéka mezozóos karbonátos kőzetekkel érintkezés
ben gazdag vas- és színesfémérc - telepeket hozott létre. 

Szienit: Ortoklászban gazdag, kvarcot nem, vagy alig tartalmazó, amfibol-dús, 
kristályos kőzet, jelentős mennyiségű, de a káliföldpáttartalomnál kevesebb plagiok-
lásszal. Kvarcmentes gránitnak is tekinthető. Az előbbieknél még alacsonyabb SiO 2 

tartalma van. Kvarcmentes változatát már telített kőzetnek kell tekinteni, amfibol mellett 
biotitot, vagy piroxéneket is tartalmazhat. Hazánkban csak nyomokban található a 
gránittömzsök szegélyzónáiban. Értékes díszítőkő. Kisméretű tömzsöket, vagy teléreket 
alkot. 

Diorit: Szürke, sokszor sötétszürke színű, kristályos, néha durvakristályos kőzet. 
Lényeges elegyrésze a plagioklász, (andezin-labradorit összetételű), valamint a színes 
elegyrészek közül az amfibol. Savanyúbb változataiban a biotit, a bázikusabbakban pedig 
a piroxén is megjelenik. Meglehetősen sok magnetitet is tartalmaz mellékes elegyrész
ként. Értékes díszítőkő. Magyarországon csak néhány alföldi mélyfúrásból ismerjük 
többé-kevésbé metamorf állapotban. 

Gabbró: sötét színű, szürke, rendszerint durvakristályos kőzet, melynek legfőbb 
alkotórésze a labradorit-bytownit-anortit plagioklász társaság. Kontinentális kéregben 
kisebb méretű tömzsöket alkot magasabb övekbe nyomulva. A gabbró-félék rendszerint 
köpeny eredetű kőzetek kéregbeli beolvasztással módosult változatai. Gyakori eset, hogy 
nagyméretű bazalt lávaárak mélyzónáiban felszínközeiben is kialakul. Ilyen az egyetlen 
hazai gabbróelőfordulás a Bükk hegységben, Szarvaskőn. 

További elegyrészei a monoklin piroxén (diallág), néha egyéb piroxén, amfibol, vagy 
kevés olivin. Az olivingabbró jelentős mennyiségű olivint tartalmaz. Nagyobb szerephez 
jutnak a kőzettípusban az ércásványok, elsősorban a magnetit és az ilmenit, ritkábban 
a krómit. Mennyiségük az 1-2 %-ot azonban nemigen haladja meg. Az olivin 
megjelenése jelzi, hogy a gabbró már a telítetlen kőzetek csoportjába tartozik, mely 
telítetlenség eléggé gyakran földpátpótlók megjelenésével jár (nefelin-bazalt, leucit-bazalt, 
mint kiömlési formák). Kevés színes elegyrészt tartalmazó, gyakorlatilag földpátból 
(földpátpótló nélkül) álló változata értékes díszítőkő (lásd bp-i metró, sírkövek, stb). 
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Peridotit: csak színes elegyrészekből álló, földpátmentes, nagyon teb'tetlen (más 
szóval ultrabázikus) mélységi kőzetek összefoglaló elnevezése. Számos változata van attól 
függően, hogy milyen színes ásvány alkotja döntő hányadát. Gyakoriak az ún. 
monomineralikus kőzetek, mint az olivinből álló dunit, a piroxénit (amely orto-, vagy 
klinopiroxénekből áll), esetleg a hornblendit, amely tiszta amfibol kőzet. Gyakoriak a 
piroxén-olivin keverékekből álló ultrabázikus kőzetek, mint a harzburgit, kimberlit, stb. 
Rendszerint nagybb mennyiségű ércásványt, főleg krómitot tartalmaznak. 

A peridotitok alkotják a Föld köpenyanyagát. Elsősorban eugeoszinklinálisokban 
keletkező nagymélységű törések mentén nyomulnak fel, teléres-tömzsös szubvulkáni 
formákat alkotva. Magas olivintartalmuk miatt ezek a kőzetek felszínközeiben nem 
stabilisak, gyorsan átalakulnak vízfelvétellel szerpentinkőzetekké. A peridotitok - mint 
a köpeny fő kőzetalkotói - egyben szinte valamennyi nem savanyú magmás kőzet 
szülőkőzetei részben közvetlenül, frakcionált differenciáció útján a divegens lemezszegé
lyeken, vagy transzform vetők mentén, másrészt közvetve az alábukó óceáni kéreg 
megolvadásának következtében. 

Magyarországon több előfordulásuk ismert, amelyekben az eredeti ultrabázikus kőzet 
rendszerint szerpentinesedett. Ilyenek az ópaleozóos korú mecseki szerpentinit tömzsök 
(Ófalu, Gyód, Helesfa), a mezozóos Kőszegi hegységi szerpentinit (Felsőcsatár), a 
középső-triász korú perkupái és bódvarákói szerpentinit és nem szerpentinesedett 
ultrabázit, végül a szarvaskői wehrlit, amely 26 % ilmenit plusz magnetit ércásvány 
mennyiséget tartalmaz. Ez utóbbi triász korú bazaltláva tömeg mélyzónájában kialakult, 
és az előbbiekben említett gabbró tömeg központi részén foglal helyet, mint azok 
másodlagos differenciációs terméke. Kicsiny tömege miatt gazdasági jelentősége alig van. 

Kiömlési kőzetek 

Felszínen, vagy nagyon közel a felszínhez merevedtek meg. A gyors lehűlés miatt 
szövetük más, mint a mélységi magmás kőzeteké. Ritkán holokristályosak, gyakran 
üveges alapanyagúak, kriptokristályosak. A felszínre ömléssel kapcsolatos hirtelen 
nyomáscsökkenés miatt a kiszabaduló könnyenillók (főleg vízgőz) következtében 
különleges szöveti formák is kialakulhatnak. Pl. a hab szerkezetű horzsakő, vagy a 
teljesen üveg obszidián, stb. 

Általában minden mélységi magmás kőzetnek ismeretes az effuzív megfelelője. 
Kivételnek tekinthetők talán az ultrabázitok, amelyek felszínre csak kivételes esetben 
juthatnak (pikrit). Az effuzív kőzetek keletkezésével párhuzamosan a vulkáni működés 
csúcspontján (paroxizmusán) a lávaömlés mellett esetenként nagy mennyiségű törmelék 
és gáznemű anyag is kikerül a kráterből. Ezek a leülepedés után - gyakran egyéb 
üledékekkel keveredve - kőzetté válva a piroklasztikus kőzetek csoportját alkotják, 
melyek keletkezési módjukat tekintve átmenetet képeznek a magmás és az üledékes 
kőzetcsoportok között. így keletkeznek a vulkáni agglomerátumok, tufák, tufitok. 
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Riolit: A gránitmagma felszínen, vagy felszín közelében megmerevedett kőzete. 
Ásványos összetétele a gránitéval megegyezik, azonban több-kevesebb üveget is 
tartalmaz. A kikristályosodott elegyrészek orientált elhelyezkedése, az ún. fluidális szövet 
tükrözi a láva folyását. A nagyon világos, néha majdnem fehér, máskor hússzínű, vagy 
nagyon világos szürke színű kőzetben a kvarcszemcsék a többi elegyrészhez viszonyítot
tan nagyméretűek és saját alakúak, azaz porfiros beágyazásokat alkotnak. 

A nagyon gyorsan kihűlő (esetleg vízbe ömlött) riolit lávából kagylós törésű szürke, 
vagy fekete kőzetüveg, az obszidián képződik, amelynek víztartalmú, gyöngyszerű 
szerkezetű változata a perlit. Még nagyobb víztartalom esetén szurokkő keletkezik. A 
horzsakő szivacsos, fehér színű habos kőzetüveg, amely kis fajsúlya miatt a víz felszínén 
úszik. 

A riolit vulkánok nagyob gránit-tömzsök felett jelennek meg, de az andezitvulkánok 
működésénél bevezetőként gyakran rioüt láva ömlik ki (differenciációs termék a dioritos 
magmából). 

Magyarországi előfordulásai főleg a Zempléni hegységre korlátozódnak, azonban tufái 
sokkal elterjedtebbek. A miocén második felére tehető vulkanizmus a Bükkalján és a 
Zempléni hegységben, valamint a Dunántúl és az Alföld miocén képződményeiben 
számos helyen nagy vastagságú riolittufa és tufit szinteket hozott létre, amelyek felszíni 
előfordulásai egyben nagyon becses zeolit lelőhelyek is. Valójában ezek nagy része dácit-
tufa és tufit. Mád környékén ezekből elbomlással kaolin és bentonit telepek keletkeztek. 
Az obszidián és perlit, valamint a szurokkő a Zempléni hegységben igen gyakori kőzet 
(Pálháza). 

Dácit: A granodiorit magma világosszürke, vagy zöldes színű kiömlési kőzete. A 
káliföldpátokkal szemben a plagioklászok vannak benne túlsúlyban. Kisebb Si0 2 és K 2 0 
tartalma van, mint a riolitféléknek. Színes elegyrészként az amfibol a gyakoribb, de biotit 
is előfordul benne. Erdélyben (Dácia) meglehetősen gyakori kőzet. Magyarországon a 
nógrádi Várhegy, és néhány kisebb előfordulása a Zempléni hegységben képviseli. Tufája 
a riolittufákkal együtt jóval gyakoribb. 

Trachit: A szienites magma világosszürke színű effuzív kőzete. Jellegzetes fő-
elegyrészei a léces plagioklász (andezin) és a szanidin. Kevés biotit, vagy amfibol a 
színes elegyrész. Középszürke színű, igen érdes felületű kőzet. Hazai egyetlen 
előfordulása a mecseki bosztonit (Mórágyi vonulat), amely tulajdonképpen alkáli trachit. 

Andezit: A dioritmagma kiömlési megfelelője. Lényeges elegyrészei a dioritéval 
azonosak, azonban - különösen a színes ásványok különböző előfordulási arányai miatt 
- igen sokféle andezit változatot eredményeznek. A sokféle változat közül az amfibolan-
dezit a világosabb színű szürke, rózsaszínű vagy zöldes árnyalatú (savanyúbb), míg a 
piroxénandezit a sötétebb. Az utóbbiban kevesebb az SiO 2 tartalom is. Földpátjai 
(andezintől a bytownitig) jellegzetesen zónás felépítésűek. 

Az andezitek a vulkáni szigetívek jellegzetes kőzetei. Az alábukó óceáni lemez szelek
tív olvadásából jönnek létre. Magmája a kontinentális kéregrészen átdiffundálva alakítja 
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ki jellegzetes kémiai összetételét, amely különösen a kéregben megrekedt diorit 
tömzsökre vonatkozik. A felszínig jutó magma tovább differenciálódva, és további 
kéregrészeket beolvasztva hozza létre az igen változatos andezit típusokat. Legjelleg
zetesebb előfordulása az Andok hegység (amely a kőzet névadója). 

A szigetívek és az aktív kontinesperemek orogén övet alkotnak. Ezeket az öveket 
olyan vulkáni kőzetek jellemzik, amelyek összetételben a bazalttól az andeziten keresztül 
a riolitig tartanak, és amelyeket összefoglalóan „orogén andezit asszociációnak" 
nevezünk. Ez az asszociáció a földtörténet alatt igen jelentősen hozzájárult (és járul ma 
is) a koninensnövekedéshez. 

Az andezit vulkanizmushoz különösen a Pacifikus régióban igen gazdag színesérc 
dúsulások kötődnek (Chile -Bolivia - Peru -Mexikó - U S A -Kanada). Magyarországon 
a Mátra hegységben Gyöngyösoroszi és Recsk környékének színesérc-dúsulása is 
andezithez kötődött Cu, Zn és Pb dúsulás. 

Magyarországon az andezit a leggyakoribb magmás kőzet. A Dunazug hegység, 
Börzsöny, Cserhát, Karancs, Mátra és a Zempléni hegység kőzetanyagának oroszlánré
szét adja. Kisebb - de építőipari tekintetben annál fontosabb - andezitlelőhely található 
Komló mellett. A Velencei hg.-ben is található kevés andezit. A hazai andezit vulkaniz
mus kétütemű, részben eocén, részben miocén korú. Az andezit az Alföld és a Dunántúl 
medenceüledékei közt is igen elterjedt kőzet. Helyenként 800 m-nél nagyobb vastagságú, 
de az ÉK-Alföldön, a Tiszaháton és a Nyírségben 2000 m-nél nagyobb vastagságú 
miocén láva-tufa komplexum is ismeretes. 

Az andezit fő felhasználási területe az útépítés, vasútépítés. Zúzaléka kiváló adalék
anyag, tömbkőként pedig jó vízépítőkő. Hazánkban legnagyobb mennyiségben Komlón 
és Tarcalon bányásszák, de az Északi Középhegység számos helyén is folyik kisebb 
kitermelés. 

Bazalt: Az óceáni kérget alkotó bázikus kőzet, mely egyben a kontinentális gránitos 
kéregrész alatt elhelyezkedő gabbroid jellegű alsó kéregrésszel azonos képződmény (a 
Conrad féle törésfelület és a Mohorovicic felület között helyetfoglaló kéregszakasz). Az 
atmoszférán kívül ez alkotja a Föld első teljesen összefüggő övét. Sötétszürke színű, 
majdnem fekete, rendszerint finomszemcsés kőzet, mely bázisos plagioklászokból, 
augitból és gyakran olivinből tevődik össze. Eléggé sok magnetit, ilmenit járulékos 
ásvány is található benne. Néha földpátpótlókat is tartalmaz (leucit-bazalt, nefelin-
bazalt). Durvább szemcsézetű változatát doleritnek nevezik. 

Az állandó jelleggel születő földkéreg - amely az óceánközépi hátságok területén 
keletkezik - mindig bazalt összetételű, és rendszerint alacsony alkália tartalmú 
tholeiitack nevezett kőzet. A hátságoktól távolabb keletkezett bazaltok már magasabb 
alkália tartalmúak. 
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A bazalt kőzetek tulajdonképpen a köpeny ultrabázikus anyagának anatektikus 
megolvadásából keletkeznek, és a köpenyből felfelé mozognak. Óceáni terűleteken a 
különféle óceáni bazalt típusok jönnek létre, kontinentális területeken pedig a köpenybe 
nyúló mélytörések mentén (ugyancsak szelektív megolvadással, de az olvadék felfelé való 
mozgása közben a kéregből való jelentős beolvasztással) jellegzetes szárazföldi bazalt 
tömegek keletkeznek, melyek mindig a merev, egykori mobilis területek (kratonok) 
sajátságai. Helyenként óriási méretű ún. platóbazalt tömegek keletkeznek (Dekkán 
fennsík, Etiópia, stb.), amelyek összetételben mások, mint az ugyancsak platókat alkotó 
izlandi bazaltömegek, melyek óceánközépi hátsági magmatizmus termékei. 

38 ábra: Az ofiolit asszociáció képződése óceáni divergens lemezszegérveken 

A bazaltolva
déknak mind a 
szárazföldi felszí
nen, mindpedig 
víz alatti helyzet
ben igen jelleg
zetes kihűlési, 
megmerevedés i 
alakzatai vannak. 
Szárazföldön a 
hatszöges oszlo-
pos e l v á l á s 
( S z e n t g y ö r g y 
hegy, Somoskó', 
stb) a jellemző, a 
t e n g e r f e n é k e n 
pedig az ökölnyi mérettől a méteres nagyságrendű átmérőjű ellipszoid vagy gömb alakú 
kihűlési formái vannak. Ez utóbbit alakja után az egész világon általánosan „pillow" 
lávának nevezik (pillow = párna), mely forma az óceánközépi hátságok vulkaniz-
musában, valamint az eugeoszinklinális körülmények között nagyon jellemző. 
Megjelenése egyben az igen lényeges tektonikai helyzetjelző magmás kőzet-asszociáció
nak, az ún. „ofiolitoknak" egyik fő mutatója a peridotit kőzetekkel együttes előfordulás
ban. 

Az ofiolit asszociáció aktív, divergens vagy konvergens lemezszegélyeken keletkező 
olyan, a vulkánitól a plutoni mélységekig tartó kőzetsorozat, amely köpeny eredetű, és 
a köpenyanyag differenciációja révén keletkezett jellegzetes összetételű „kőzetoszlop"-ot 
alkot. Felépítését legjobban a 38. ábra mutatja, amely egyben azt is jelzi, hogy az óceáni 
kéreg tulajdonképpen teljes egészében ofiolitokból áll. Jellemző az asszociációra az 
ultrabázikus kőzettanyag nagyfokú szerpentinesedése a tengervízzel való közvetett, néha 
közvetlen kölcsönhatás miatt. (Szerpentin = kígyókő, azaz görögül „ofiolit".) 
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39. ábra: Az ofiolit asszociáció eugeoszinklinális szárnyon 

A z o f i o l i t 
asszociáció kőzet
oszlopa - ha az 
zavartalanul kifej
lődhet, ötféle fő 
képződményből 
áll (38. ábra). (1) 
A tektonikusán 
erősenigénybevett 
peridotit (közvet
len köpenyanyag) 
(2) lemezes szö
vetű ultrabázikus 
„kumulált" peri
dotit, melynek 
felső határa a 
Mohorovicic felü
letet adja, (3) 
„kumulált", leme

zes szerkezetű bázikus kőzetek. Mindhárom kőzettípus plutoni mélységben jön létre, (4) 
teléres lávacsoport (sheeted dyke), valamint (5) „pillow" lávacsoport. Ez utóbbival 
gyakran kovaüledékek, főleg radiolaritok kapcsolatosak, különösen konvergens 
lemezszegélyeken (39. sz ábra). 

A magyarországi bazaltelőfordulások az előbbi típushoz sorolhatók. Két területegysé
gen fordulnak elő (1) Balatonfelvidék-É-Bakony-Kisalföld, valamint (2) a nógrádi 
bazaltvidék. Mindkét vulkánosság pliocén végi. Kivételt képez a Dél-Dunántúlon Bár 
mellett feltárt leucit-bazalt, amely extrém magas kálium tartalmával és fiatalabb korával 
(alsó pleisztocén) elüt az előbbiektől. 

A bazalt kőzetek kiváló építőkövek, főleg útépítésre használatosak. Nagy keménységű-
ek, fagyállók és kopásállók. Ma már kohászati úton megolvasztva, majd formákba öntve, 
vagy szálakká formálva (bazalt-gyapot) a legkülönbözőbb technikai célokra használatos 
nyersanyag, és felhasználása új iparágat hozott létre (petrurgia). 

A 67. oldalon lévő táblázatban foglaltuk össze a magmás kőzetekről, azok típusairól, 
kemizmusáról és egyéb jellemvonásairól szükséges tudnivalókat, azok földkéregbeli 
helyzetének hátterén. E táblázat a természeti földrajz tárgykörében az előbbiekben 
közölt bővebb magyarázatokkal, tektonomagmatikus értelmezéssel együtt elegendő a 
Föld belső erői megnyilvánulásainak és tevékenységének megértéséhez. Dinamikus 
szemléletű, összefüggéseiben tárja fel a teljes magmás kőzetrendszer fő típusait. E 
táblázat nem rövidíthető meg, nem hagyható ki belőle semmi az érthetőség veszélyez
tetése nélkül. 
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Si telítettség Túltelített Telített Telítetlen 

SiO2 tartalom 
átlag % 

Savanyú Neutrális Bázikus Ultrabázikus SiO2 tartalom 
átlag % 

72 % 66 % 59 % 57 % 48 % 46 % 40 % 38 % 

Ásványos összetétel: 
színes ásványok 

Biotit 
Muszkovit 

Biotit 
Amfibol 

Amfibol 
(Biotit) 

Biotit 
Amfibol 
Piroxén 

Piroxén 
Piroxén 
Olivin 

Piroxén 
(olivin) 

Olivin 
(piro
xén) 

Földpátok Or>Ab Ab>Or Or>Ab Ab>An An>Ab An> Ab nincs nincs 

Kvarc Q>10% Q>10% nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

Olivin nincs nincs nincs nincs OK 10% 01> 10% nincs Ol>50% 

Abisszikus kőzetek 
(mélységi kőzetek) 

gránit granodiorit 
(adamellit) 

szienit diorít 
(monzonit) 

Gabbró obvingabbró 
(anortózit) 

piroxenit, 
hornblen-
dit 

peridotit 

Hipabisszikus vagy 
telérkőzetek 

granod io
nt porfír 

szienit-
porfír 

diorít-
porfír 

gab-
brópor-
firit 
do térit 

obvin 
dolerit 

igen ritka 

igen 
ritka 

Vulkáni, szubvulkáni 
kőzetek 

riolit dánt trachit andezit bazalt olivin 
bazalt 

Pikrit 
Kimberlit 

Vulkáni kőzetüveg obszidián, szurokkő andezit 
obszidián 

bazalt obszidián igen ritka igen 
ritka 

Piroklasztikus kőzetek 
(tufa, agglomerátum) 

riolottufa, 
agglom. 

dácittufa, 
agglom. 

trachit-
tufa, 
agglom. 

andezit -
tufa, 
agglom. 

bazalttufa, agglomerá
tum 

nincs nincs 

Üledékes kőzetek 

A Föld felszínén, illetőleg a felszín közelében lejátszódó földtani folyamatok a 
kőzetképződésben az üledékes kőzetek létrejöttét eredményezik. Hasonlóan a magmás 
és átalakult kőzetekhez, az üledékes kőzetek létrejötte is határozott földrajzi-földtani 
körülményeket és P - T viszonyokat igényel, melyek hátterén a kőzetekben olyan kémiai 
és fizikai változások játszódnak le, melyek végül elvezetnek az üledékes kőzetek 
képződéséhez. E folyamatokban a fő szerepet a Föld külső erői játszák, szemben a 
magmás és metamorf folyamatokkal, ahol a belső erők a meghatározók. 

A felszínen - felszínközeiben az alábbi kőzetképző folyamatok érvényesülnek: 
1. Mállás 
2. Szállítás 
3. Lerakódás vagy üledékképződés 
4. Kőzettéválás vagy diagenezis 
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A mállás 

A Föld felszínén végbemenő kőzetátalakulást mállásnak nevezzük. Két fő típusa van: 
1. A fizikai mállás, mely változó fizikai körülmények között a felszíni kőzetek 

felaprózódása. Nem jár a kőzetek kémiai összetételének megváltozásával. A fizikai 
hatások: hőingadozás, fagyhatás, a pórusokban történő só-kiválás, hullámverés, növényi 
gyökerek repesztő hatása, stb. Érvényesülésük erősen függ a klímaviszonyoktól. 

2. A kémiai mállás a mechanikailag felaprózódott kőzetek vegyi átalakulása. Csak 
vizes közegben mehet végbe, tehát érvényesülése szintén éghajlattól függő. Hatása -
eltérően az előbbi típustól, amely a felszínen játszódik le - a víz mozgékonyságának 
következtében nagyobb mélységekben is érvényesül. 

A víz közvetítésével az alábbi tényezők játszanak lényegesebb szerepet a kémiai mál
lásban: 

- a csapadékvíz (ami elvileg desztillált víz) oldóképessége, 
- a bioszféra élőlényeinek és bomló szerves anyagainak savtermelő tevékenysége, 
- a szulfidásványok bomlása folyamán keletkező savak hatása. 
A különböző típusú kőzetekre adott fizikai (klíma) körülmények között a kémiai 

mállás különbözőképpen hat (lásd 40. ábra). 

A karbonátos, 
szulfátos kőzetek 
mállása a sókőze
tekkel egyetemben 
mindig oldódásos 
jelenség, amit 
elősegít az előze
tes feldarabolódás. 
L e g j e l l e m z ő b b 
ilyen jelenség a 
mészkő karsztoso
dása, amelyet 
elősegít a C 0 2 

jelenléte a közeg
ben és az egyidő-
ben lejátszódó 

erózió. Az összetevők ionos, vagy komplex ionos formában kerülnek oldatba. Különböző 
fémes elemek ionos formában gyakran jól oldódnak, és nem karbonátos-, vagy sókőzet 
mállása esetén is szívesen mennek oldatba. Ilyenek pl. az urán, a magnézium, az alkáli 
fémek, stb. 

40. ábra: A felszíni folyamatok hatékonysága az éghajlati övek függvényében 
Sztrahov szerint 
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A szilikátok kémiai mállása az előbbinél bonyolultabb folyamat. A fő kőzetalkotó 
szilikátásványok - a kvarc, a földpátok, a csillámok, az amfibolok, a piroxének és az 
olivin - ellenállása a kémiai mállással szemben nagymértékben különböző. A Bowen 
féle kiválási sorrend fő ásványainak kémiai ellenállóképessége a felszíni körülmények 
között fordítva arányos a sorrendben betöltött helyükkel. Tehát legbomlékonyabb az 
olivin, legkevésbé az a kvarc, és a muszkovit. 

A kémiai mállás kapcsán az eredeti ásványszerkezet nagymértékben átalakul. Az SiO 4 

és ALO4 építőelemekből álló rácsszerkezetek feldarabolódnak, kolloid állapotú kovasawá 
alakulnak, sőt pH-tól függően ionos formában is megjelenhetnek. Az SiO 4 - AL0 4 

tetraéderekből álló szerkezet részeire bomlása után a Si és az Al egy része a leírt 
formában vizes oldatként eltávozhat, nagyobb része azonban új szilikát rácsszerkezetbe 
rendeződik, rendszerint füloszilikát rácsot hoz létre. Az ionos formába (tehát valódi 
oldatba) kerülés a Si, Al és Fe esetében más és más pH-n következik be, így a korábban 
együttlevő szilikátásvány alkotóelemek a kémiai mállás során elkülönülhetnek egymástól. 
Pl. lúgos közegben a SiO 2 oldódik, míg az A l 2 O 3 kicsapódik Al-hidroxid formájában. 
Savanyú közegben viszont az A1 2O 3 oldódik és a SiO 2 csapódik ki kovasav formájában. 
Mindez természetesen jól definiálható fizikokémiai körülmények között játszódik le, 
határozott pH tartományokban. (Lásd: 41. ábra) A természetben a különböző pH-jú 
vizes közegek létrejötte főként éghajlati sajátságok függvénye. 

A kémiai mállás két fő típusát különböztetjük meg: 
(1) Sziallitos mállás, amely mérsékelt égövön, 

közel neutrális közegben következik be. Ebben az 
esetben a földpát ásványokból szeriéit, majd kaolinit 
képződik. Tehát a mérsékelt .égövi kémiai mállás 
végterméke szilárd kőzeteknél az agyag, amely igen 
bonyolult fizikokémiai körülmények és változások 
folyamán keletkezik. 

(2) Trópusi klímán, lúgos kémhatású környezetben 
végbemenő mállás az allitos mállás. A trópusokon a 
magas hőmérséklet hatására a humuszsavak elbom
lanak és a vizekben oldott állapotban levő alkáliák 
miatt a kémhatás lúgossá alakul. 

A trópusi, erősebben lúgos környezetben a kova
tartalom oldatba megy és eltávozik az áramló vizekkel, 
az Al és Fe tartalom viszont oldhatatlanná válva 
hidroxidként kicsapódik, és színével létrehozza az élénkvörös, jellegzetes trópusi laterit 
talajt. E talaj tehát egyéb összetevői mellett nagy %-ban tartalmaz aluminium - és 
vashidroxidot. Ha a kovasavtartalom kilúgozása nagyon előrehaladottá válik, a vas- és 

41. ábra: A SO2 és az Al 2O 2 oldható
sága a pH függvényében 
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alumínium hidroxid tartalom relatíve annyira feldúsulhat, hogy a korábbi laterit talajból 
sajátságos Al érc, az ún. „lateritbauxit' jöhet létre. 
. Karbonátos térszín esetén klímától függetlenül lúgos pH alakul ki a felszíni vizekben, 
tehát végbemehet a kovasav és az alumininrnhidroxid elkülönülése. A karbonátos 
területek lúgos pH-ja a mészkő (CaCO3) vagy dolomit CaMg(CO 3) 2 vizes oldatban 
történő oldódása, hidrolízise miatt alakul ki. A disszociált anyag a vízzel Ca(OH) 2 és 
H 2 CO 3 formában egyesül az oldódás folyamán. Az erős bázis-gyenge sav reakció a pH-t 
lúgos irányba tolja el, így a vizek lúgos kémhatásúvá válnak az éghajlati övtől 
függetlenül. Bármilyen odakerült szilikátanyag e térszínen allitos mállással bomlik el és 
Al(OH) 3 tartalma a helyszínen felszaporodik. Ezáltal jönnek létre a különböző típusú 
„karsztbauxitok". 

42. ábra: Karsztbauxit telep 1. mészkő (triász), 2. 
bauxit, 3. mészkő (szenon) 

háza a jelentősebb előfordulások. 

Az üledékanyag szállítása 

Magyarország bauxitjai a karsztbauxitok 
kategóriájába tartoznak. Kevés kivétellel 
(Nagyharsány és Nézsa) a Dunántúli kö
zéphegység térületén jöttek létre az alsó
kréta barrémi, ill. a felső-kréta cenomán 
emeletében, mint fő bauxitképző periódu
sokban, főleg a triász időszaki mészkő és 
dolomit térszínek töbreiben, felszíni egye
netlenségeiben (42. ábra) Nyirád, Halimba, 
Szőc, Alsóperepuszta, Iszkaszentgyörgy, 
Fenyőfő, Kincsesbánya, Gánt és Nagyegy-

A mállási termékek egy része szállító tényezők hiányában helybenmaradhat, 
reziduális üledéket (eluvium) hozhat létre. Általában azonban a mállástermékek a 
különböző szállító tényezők következtében eltávozhatnak a keletkezési térszínről. A 
létrehozó okok és a szállító közeg minősége szerint az elszállításnak többféle típusát 
különböztetjük meg: 

a. Szállítás gravitációs hatásra: lejtőtörmelékek, csuszámlás, iszapfolyás. 
b. Szállítás szállítóközeg útján (a gravitáció természetesen itt is szerepet játszik). 

E szállítóközegek: 
1. A jég. A legnagyobb viszkozitású, legenergiadúsabb szállítóközeg, amely minden 

méretű törmeléket szállítani képes. 
2. A víz. A folyóvíz és a tenger egyaránt fontos szállítótényező. Háromféle módon 

képes szállítani: 
a. görgetve (nagyobb méretű kőzetdarabokat, tömböket, szemcséket), 
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b. lebegtetve (kisebb méretű szemcséket) 
c. oldott állapotban. 

Az a. és b. szállítási módnál a szállítóközeg mozgási energiájának, a szállított szemcse 
méretének, alakjának és fajsúlyának nagy fontossága van. A görgetve szállítás 
szemcsealak-formáló szerepe sokszorosan meghaladja a lebegtetve szállításét. Az oldott 
állapotban történő szállítás kolloid, vagy valódi oldatok formájában történhet. 

A tengervíz szállító szerepe két tényezőben nyilvánul meg: a hullámverés (abrázió) 
és a tengeri áramlások. 

A törmelékanyag szállítása közben, bizonyos anyagokból a szállítóközeg mozgási 
energiájának megváltozása miatt gazdasági tekintetben nagyértékű nyersanyag 
felhalmozódások keletkezhetnek. Ennek legközönségesebb megnyilvánulása egyrészt az 
építőipar számára oly fontos folyamkavics tömeg, amely részben gördülve mozog a 
mederben, részben pedig már lerakódott, másrészt a nagy keménységű, vagy nagy 
fajsúlyú, (esetleg mindkettő) ásványok „torlataí', amelyek folyóvízi szállításnál és 
abbráziónál egyaránt kialakulhatnak. A folyóvizi torlatoknál mederakadályok mögött, 
vagy medermélyedésekben a turbulensen áramló vízből kihullik, vagy a gördülő 
törmelékanyagból visszamarad a nagyfajsúlyú, kisfelületű, nem mállékony ásványok 
tömege a kissé lecsökkent áramlási sebesség miatt. így felhalmozódhatnak arany, ezüst, 
kassziterit (ónkő), cirkon, monacit, korund, stb. törmelékszemcséi folyóvizi torlatok 
(mosók, vagy piacerek) formájában. A tengeri torlatok sokkal nagyobb ásványtömegeket 
halmozhatnak fel és keletkezési mechanizmusuk is eltér a folyóvizi felhalmozódásétól. 
A hullámverés elkoptat minden kevésbé ellenálló kőzetet, vagy ásványi anyagot, csak a 
legkeményebb, legellenállóbb ásványszemcsék maradhatnak meg, melyek mennyisége az 
abrázió előrehaladtával nő, és végül egy- vagy két ásványból álló, sokszor óriási méretű 
(többszáz km hosszúságú) torlatok jöhetnek létre magnetitből, ilmenitből, monacitból, 
stb. Brazília, Madagaszkár, Új-Zéland, stb. partjainál hatalmas torlatos ásványtelepek 
vannak. 

3. A szél. Szállító hatása főleg arid klímán érvényesül, ahol a fizikai mállás folyamán 
felaprózódott törmelékanyag kisebb frakcióit szállítja görgetve (dünehomok), vagy 
lebegtetve (sivatagi por). Görgetve szállítás közben a törmelékszemcséket a szél 
tökéletesen lekerekíti. A levegő kis fajsúlya miatt tökéletes osztályozódás megy végbe 
méret, fajsúly és alak szerint a törmelékanyagban. 

A szélnek mint szállítóközegnek nagy jelentősége van a piroklasztikus anyagok 
szállításában, vulkáni por és durvább szemcseméretű piroklasztitok esetében egyaránt. 

A szállított szemcsék görgetettségi (koptatottsági) foka, mérete (és gyakran anyaga 
is) nagyon lényeges bélyegek az idősebb földtörténeti korok üledékes kőzeteinek 
ősföldrajzi rekonstrukciója számára, melyhez a kulcsot a jelenkori üledékek vizsgálata 
adja. 
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Az üledékek lerakódása 

A lerakódás tágabb értelemben a mállási folyamatok során keletkezett üledékanyag 
felhalmozódása. Szállítási típus szerint az alábbi lerakodási típusok léteznek: 

- a görgetve szállított anyag felhalmozódása, 
- leülepedés (a lebegtetve szállított anyag felhalmozódása), 
- kicsapódás (az oldott anyag felhalmozódása). 

A szállított anyag a lerakódás során üledékké, majd a diagenezis következtében üledékes 
kó'zetté válik. Az üledékanyag felhalmozódási helye az üledékgyújtó'. Az üledékgyűjtők 
két nagy csoportra oszthatók: 

- az erózióbázis (tenger vagy tó) szintje feletti, másnéven szárazföldi üledékgyűj
tők, 

- az erózióbázis szintje alatti, másnéven tengeri üledékgyűjtők. 
Az erózióbázis feletti üledékgyűjtők tehát szárazföldi lerakódásokat tartalmaznak. Ezek: 

- glaciális (eljegesedett) területek, 
- sivatagi területek, 
- vulkánok környezete, 
- folyóvízi lerakódások területe, 
- tavak, mocsarak. 

A glaciális területek üledéke a moréna és a till (glaciális agyag) üledékek, amelyek 
kőzetté válva összefoglalóan a tillit kőzetet eredményezik. 

A sivatagi területek üledékei a fanglomerátum (durvatörmelékekkel), a düne homok 
a maga sajátos formáival, valamint a por, amelyből a negyedidőszakban a periglaciális 
területeken hatalmas lösztömegek rakódtak le. A lösz azonban már a diagenezisen 
átesett, tehát kőzet. 

A vulkánok környezete a piroklasztikus üledékek fő lerakodási területe, bár a vulkáni 
por a légáramlásokkal a Föld bármely területére elkerülhet. 

A folyóvíz szakaszosan rakja le üledékeit. A meder lejtése, a folyó vízhozama, 
áramlási sebessége a meghatározó tényező-együttes. E tényezők mindegyike időben 
változik, ezért a szakaszok határai is változnak. Felsőszakasz-jelleg mellett a folyó durva 
üledékeket rak le (Pl. a Duna ausztriai és németországi szakaszán), középszakasz-jelleg 
mellett finomabb üledékeket (homokos kavics, homok), alsószakasz-jellegnél pedig a 
legfinomabb üledékeket rakja le (iszap, agyag). A szakaszjelleg változása nemcsak 
„egyenesen" az egyre kisebbb esés irányában történik, hanem fordítva is történhet. Pl. 
a Duna vaskapui szakaszán ismét felsőszakasz-jellegűvé válik. 

Ha a folyó eléri az erózióbázist, esése nullává válik. Lerakódott saját üledékei gyenge 
árapály esetén elzárják útját, ezért a folyó „szétsöprűződik", deltát alakít ki. Ennek 
üledékei mélyen benyomulnak az üledékgyűjtőbe az erózióbázis szintje alatt is. 
Tölcsértorkolat esetében erős árapálynál ez a benyúlás még nagyobb lehet, bár felszíni 
delta ekkor nem alakul ki. 
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A tavi-mocsári lerakódások környezetük és sajátos élőviláguk alapján különböznek 
a tengeri lerakódásoktól. Az ilyen üledékgyűjtőket nemsüllyedő aljzat jellemzi, ezért 
viszonylag gyorsan feltöltődnek (a síkvidéki tó lassabban, a hegyvidéki gyorsabban, a 
kisméretű tó gyorsabban, mint a nagyméretű). A feltöltődés bizonyos foka után a 
növényzet veszi át az uralkodó szerepet. A tó elmocsarasodik, tőzegképződés indul meg, 
később pedig különböző vasas kicsapódások halmozódnak fel. így gyepvasérc és/vagy 
vivianit keletkezik. Az oxigén hiánya miatt gyakoriak a sziderit kiválások is (fehérérc). 

V U L K Á N I SZIGETIV A tengeri üle
dékgyűjtők a ten
geri üledékkép
ződés területei. 
Régebbi meghatá
rozás szerint a 
tengeri üledékkép
ződés a geoszmkili-
ná l i sokban, az 
ep ikon t inen tá l i s 
sekélytengerekben 
(perem-tengerek), 
és az óceáni terüle
teken folyik. A mai 
globális tektonikai 
értelmezés szerint 
az óceánok a hoz
zájuk tartozó pe
remtengerekkel 
együtt képeznek geoszinklinálisokat, amelyekben különböző körülmények között 
különböző anyagokat szolgáltató üledékképződés folyik. Az üledékképződés helyét a 43. 
ábra elvi szelvénye mutatja be. 

Az epikontinentális tengerekben (miogeoszinklinálisokban) az árapály övében (litorá-
lis öv), a lagunáris övben és a nyílt sekélytengerben folyik a tájegységre jellemző 
üledékképződés. A litorális övben a partvidék anyagától és meredekségétől függően 
durvatörmelékes, vagy homokos üledékképződés folyik. A nyílt tengerből lefűződött 
lagunákban a klímától függően folyik az üledékképződés, az agyagtól a dolomitig -
evaporitokig terjedő üledékek, mangrove, mocsár, stb. jöhetnek létre. Nyílt tengeri 
helyzetben a folyók által beszállított törmelékanyag agyag-finomhomok, turbidit 
formájában, vagy mészüledékként jelenik meg a nyílttengeri eredetű üledékanyagokkal 
keveredve. Jellemzők a szénhidrogén-felhalmozódások a selfeken. Az áramlások és a 
fenéktérszint lejtési viszonyai erősen befolyásolják a keletkező üledéktípust. 

43. ábra: Tengeri üledékgyűjtő konvergens lemezszegélyen 
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A szigetívek közelében az epíkontinentális tengerek üledéksorában az andezites (néha 
riolitos) piroklasztítok nagytömegű fellépése (keveredve a szárazföldről bekerülő egyéb 
törmelékanyaggal), valamint a vegyi, vagy biogén eredetű anyagok sajátos üledéksort 
hoznak létre, amely csak a miogeoszinklinálisokra jellemző. Az üledéktömegben 
függőlegesen és vízszintesen is eléggé gyors változások alakulnak ki. 

A szigetivek tengeríveiben láva, piroklasztikus üledékek, kevés terrigén (szárazföldi) 
eredetű anyag és a trópusokon zátonymészkő adja a jellemző rétegsort. 

A mélytengeri árkokba (eugeoszinklinálisok) a szigetívek gátja miatt szárazföldi 
eredetű üledékek csak eolikus úton (por) kerülhetnek. A konvergens lemezszegélyeken 
a szubdukció következtében az eugeoszinklinálisokban az igen mozgékony, gyorsan 
süllyedő tengerfenék miatt óriási vastagságú, reduktív jellegű piroklasztikus üledéktömeg 
halmozódik fel, amely grauwacke típusú homokkövet szolgáltat a kőzettéválás után. 
Felszínén gyakran bázikus lávaömlések, belsőbb részeiben bázisos, ultrabázisos 
magmabenyomulások megjelenése jellemző, amivel párhuzamosan a tengervíz 
kovatartalma is megnő, és a kovavázú egysejtűek óriási tömegekben lépnek fel. Ezzel 
rendszerint együtt jár a tűzkő és radiolarit képződmények keletkezése. Kovaüledékek 
keletkezése azonban nemcsak eugeoszinklinális környezetben következhet be, mert a 
szigetívek tengereiben és óceáni körülmények között is keletkezhetnek (az óceánközépi 
hátságok, óceáni vulkánok környékén). Fő keletkezési környezetük azonban az 
eugeoszinklinális. 

44. ábra: Kovasav és fémion (tusolások, valamint szulfidot, hidroter- pusokon pedig zátonymész-
mális ércképződés óceán középi hátságoknál (Hipotetikus modell) 

Az óceáni táblákon 
mélytengeri agyagokból, 
tengeralatti vulkanizmussal 
összefüggő oldatkicsapódá
sokból, néha organikus 
vázmaradványokból, (glo-
bigerinák, radioláriák), 
valamint kozmikus porból 
speciális, nem nagy vastag
ságú üledékek jönnek létre 
(mélytengeri vörösagyag, 
mangángumók, foszforit 
gumók, stb.). Az óceáni 
táblák vulkáni szigeteinél a 
szigetek anyagából abrázi-
ós üledékképződés, a tró-
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kő képződés a jellemző (gyűrű alakú korallzátonyok, másnéven atollok, illetve a 
szigeteket körülvevő barrierek). 

Divergens lemezszegélyeknél az óceánközépi hátságokon a nyugodt működésű, 
bázikus magmatizmus miatt a piroklasztikus üledékképződés ritka. Az óceán középi 
hátság szigetíveinek környékén abbráziós eredetű üledékképződés, tűzkő és radiolarítok 
felhalmozódása, az új óceáni kéreg mélyebb övezeteiben a felforrósodó tengervíz és a 
bázikus magma kölcsönhatásából létrejövő különböző „hidrotermális" kicsapódások, 
ércfelhalmozódások keletkezése a jellemző (44. ábra). 

Az üledékképződés sajátosságaival, annak vizsgálati módszereivel, értelmezésével a 
földtanban ma már önállóvá vált tudományág, az üledéktan (szedimentológja) foglalko
zik. 

A kőzettéválás (diagenezis) 

Szűkebb értelemben diagenezisnek tekintjük mindazon folyamatok összességét, 
amelyek az üledékekre hatnak a leülepedés után egészen a metamorfózis kezdetéig. Tá
gabb értelemben - mai értelmezés szerint - a diagenezis a mállástól a metamorfózisig 
terjedő folyamat, azaz az üledékes kőzet képződésének folyamata. 

Süllyedő üledékgyűjtőben az üledékek 
fokozatosan egyre jobban betemetődnek, s ez 
a rájuk ható nyomás (az üledékek súlya) és a 
hőmérséklet növekedésével jár együtt. A 
nyitott pórusú permeábilis törmelékes üledék
anyag pórustérfogata emiatt egyre csökken, az 
üledék egyre tömörebb lesz (kompakció 
jelensége). A kompakció lehetséges mértéke 
erősen függ a fizikai körülményeken kívül a 
törmelékszemcsék alakjától és osztályozott-
ságától, sőt egymáshoz viszonyított helyzetük
től is (45. ábra). Lekerekített, jól osztályozott 
szemcsékből álló kőzet kompakciója kicsiny 
lesz. A szemcseeloszlás és a szemcsealak, ill. 
a szemcselehelyezkedés természetesen a tör
melékes kőzet hézagtérfogatát (porozitását), 
sőt áteresztőképességét (permeabilitását) is 
meghatározza. 

A pórusvizek összetétele és kémiai egyen
súly-rendszere a nyomás és hőmérséklet 
függvényében ugyancsak változik. A pórusvíz 

45. ábra: A szemcsealak befolyása a parazitásra 
és a kompakcióra 
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kipréselődik és fokozatosan magasabb régiókba vándorol, miközben kölcsönhatásban az 
üledéktömeggel, magába old különféle anyagokat, másokat pedig kicsap. A tömörödésen 
(litifikáció) túl ez a kicsapódás lényeges kőzetalakító tényező, így a kovaanyag, a 
karbonátanyag, ritkábban a vashidroxid, még ritkábban a Ca-foszfát, mangánoxid 
cementáló anyagként válhat ki. 

Agyagos üledékekben a P - T érzékeny agyagásványok átrendeződése, átkristályosodá-
sa történik meg. Az átkristályosodó agyagásványok növekvő P - T viszonyok között leját
szódó egymásbafonódása lényeges diagenizáló tényező. 

Vegyi üledékekben a kőzettéválás ugyancsak a P - T hátterén alakuló vegyi folyamat 
(mészkő, dolomit, tűzkő, stb. képződés). 

Valamennyi diagenetikus folyamatban az időtartamnak meghatározó szerepe van. 
Hosszú időtartam alatt az üledék, majd az üledékes kőzet közelít a geokémiai (ásványta
ni) egyensúlyhoz, azt azonban legfeljebb csak a metamorfózisban, vagy ott sem érheti 
el tökéletesen. 

A diagenezis igen összetett, sok lépcsőből álló, ma még sok ismeretlen eseményt 
tartalmazó folyamat. A szedimentológia tudományában az ismeretek gyarapodásával a 
legfőbb változások éppen e folyamat értelmezésében várhatók. A diagenezis övének alsó 
elhatárolásában is eltérő vélemények vannak. Legtöbb szerző a laumontit nevű zeolit 
megjelenésének P - T szintjét tekinti a diagenezis-metamorfózis határának, mások pedig 
a kőzet pertmeabilitásának megszűntével vonják meg a határt. Ez utóbbi elhatárolás 
azonban nagy mértékben függ a pórusfolyadék minőségétől (oldott anyag-tartalmától), 
tehát az előbbi fizikai határtól eltérő, nem szintszerű pontatlan határt képez. 

Az üledékes kőzetek szerkezete 

Az üledékes kőzetek szerkezeti sajátságai nagymértékben magukon viselik az 
üledékes kőzetképződési folyamat különböző bélyegeit, tehát segítségükkel következ
tethetünk a kőzet keletkezési körülményeire, a szállítás, lerakás, kőzettéválás 
mozzanataira. 

Az üledékes kőzetek legfeltűnőbb szerkezeti sajátossága a rétegzettség. A rétegzettség 
az üledékképződés körülményeiben beállott valamilyen változás következménye, tehát 
a lerakódással, leülepedéssel egyidős jelenség. A diagenezis, vagy későbbi geokémiai 
folyamatok következtében történt vegyi kicsapódások is létrehozhatnak a rétegzettséghez 
hasonló sávozottságot, amelyet álrétegzettségnek nevezünk. A valódi réteg vastagsága, 
különböző morfológiai bélyegei, összetétele az üledékképződés körülményeire utal. 

Különösen feltűnő és igen változatos a törmelékes üledékes kőzetek rétegzettsége, 
amely ritmikus szemcsenagyságváltozásokat jelez (46. ábra). Különböző típusú 
rétegzettség jellemzi a folyóvizi, a tengeri és az eolikus lerakódású homokos üledékeket. 
Ezeken belül még részletesebb tagolás is tehető a rétegzettségi jelleg alapján. Pl. az ún. 
„keresztrétegzettség" mindig áramló közegben történt lerakódást jelez. További 
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rétegvizsgálattal, és/vagy szemcsealak, vagy szemcseel
oszlás vizsgálattal eldönthető, hogy tengeri, folyóvízi, 
vagy dünehomokról van-e szó. 

A hosszabb ideig változatlan üledékképződési 
körülmények a keletkezett üledékes kőzetet is vastag 
rétegzettséggel, más szóval padossággal látják el. 
Gyakori ez az eset a tengeri karbonátos üledékes 
kőzeteknél. 

A törmelékes üledékes kőzetek szemcseeloszlása 
(azaz a különböző átmérőjű szemcsék százalékos 
aránya a kőzetben) ugyancsak fontos genetikai jelző, 
másrészt az illető üledékanyag építőipari alapanyag
ként (beton, habarcs) való felhasználhatóságának 
megállapításában lényeges kérdés. Szitaelemzéssel ál
lapítják meg a különböző szemcsenagyságú frakciók 
arányát az üledékanyagban, szabványban rögzített 
szemcsenagysági skála és kivitelezési módszer szerint. 
A finom frakciók szemcsenagysági vizsgálatát ülepítő 
eljárásokkal (0.06 mm-nél kisebb szemcsenagyság 
esetén), a szemcsék ülepedési sebességének mérésével 
végezhetjük. A szemcseeloszlás ismerete alapján 
osztályozhatjuk a törmelékes üledékes kőzeteket. 

A mérési eredmények leggyakoribb ábrázolási 
módja a gyakorisági hisztogram, valamint a kumulatív görbe. A gyakorisági hisztogram 
az egyes szemcsenagysági frakciók súlyszázalék értékeit tünteti fel, míg a kumulatív 
görbe a súlyszázalékok összegét mutatja (47. ábra). Célszerűségi okokból a szemcsenagy
ságot logaritmikus skálára visszük. 

A görgetettség mértékének számszerű megállapítására szolgál a szemcséken található 
sík, domború és homorú felületek egymáshoz viszonyított arányának megállapítása, 
amely háromszög diagramon ábrázolható, és a törmelékanyag szállítási körülményeire 
ad értékes információkat. 

46. ábra: Törmelékes üledékszerkeze
ti formák 

Az üledékes kőzetek rendszere 

A legcélszerűbb rendszerezési eljárás a keletkezési mód és a kőzetösszetétel 
szempontjainak alábbi észszerű egyesítéséből alakul ki: 
I. Piroklasztikus kőzetek 
II. Törmelékes kőzetek 

1. Pszefitek (2mm-nél nagyobb szemcseátmérővel) 
2. Pszammitok (2-0,06 mm közötti szemcseátmérővel) 
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III. Agyagkőzetek 
1. Sz ia l l i tos 

képződmények 
2. Allitos kép

ződmények 
IV. Vegyi és szerves 
eredetű kőzetek 

1. Ü l e d é k e s 
vasércek 

2. Ü l e d é k e s 
mangánércek 

3. Ü l e d é k e s 
foszfátkőzetek 

4. Karbonátkő
zetek 

5. Kovakőzetek 
6. Sókőzetek 
7. Szerves erede

tű kőzetek 
a) Szénkőze

tek 
b) Szénhidro

gének 

47. ábra: Hisztogram és összeggörbe 

Piroklasztikus kőzetek 

Olyan vulkáni eredetű kőzetek, amelyek anyaga üledékes környezetben rakódott le 
és vált kőzetté. Gyakorlatikag valamennyi effuzív kőzettípusnak megvan a piroklasztikus 
megfelelője (1. 67. oldal, táblázat) az ultrabázikus kőzetek kivételével. 

A piroklasztikus kőzetek osztályozása részben a törmelékanyag szemnagysága, 
részben az üledékekkel való keveredettség mértéke szerint történik. Ha az üledékes 
hozzákeveredés 80 %-nál kisebb, tufitról, ha nagyobb, tufáról beszélünk 1 mm-nél nem 
nagyobb szemcsenagyság esetén. Ha a piroklasztit durvább, agglomerátumnak minősül. 
Ha a keverékkőzet tufatartalma 30 % alatti, tufás üledékes kőzetről (pl. tufás márga, 
tufit) van szó. A még részletesebb osztályozást újabban nemzetközi geológiai szabvány 
írja elő, amely a piroklasztikus kőzetek eddigi sokféle, és gyakran egymásnak el
lentmondó osztályozási szempontjai közt teremt rendet. 
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A piroklasztikus kőzetek fő keletkezési helyei a vulkáni szigetívek és a hozzájuk 
csatlakozó miogeoszinklinális és eugeoszinklinális tengerek. így lerakodási helyük 
elsősorban a tenger, kisebb részben a szárazföld. Tehát a lerakódó üledékanyagra légi 
és vizi szállítás egyaránt hat. A tengerbe hullott piroklasztikus anyagra továbbá 
erőteljesen hat a sós tengervíz kémiai átalakító hatása (kloritosodás, kaolinosodás, 
montmorillonitosodás, stb.). 

A piroklasztikus kőzetek genezisüket tekintve átmenetet képeznek a magmás és 
üledékes kőzetek nagy csoportjai közt. 

Törmelékes kőzetek 

Pszefitek: olyan durvatörmelékes kőzetek, amelyek törmelékszemcséinek átmérője 
2 mm-nél nagyobb. Ha a durvatörmelék szemcsemérete 2-20 mm közé esik, akkor 
finom kavicsról (murva, sóder szögletes szemcsénél), 2-20 cm közötti méret esetén 
durvakavicsról, vagy szögletes szemcsénél durva kőzettörmelékről, ennél nagyobb 
méretnél görgetegről, ill. tömbtörmelékről beszélünk. A kerekítettség, ill. szögletesség 
lényeges szállítási ismérvek. 

Ha a pszefit üledék kőzetté válik, szögletes törmelékanyag esetén törmelékkővé, vagy 
breccsává alakul, a kavicsanyag kőzettéválásából pedig kavicskő, vagy konglomerátum 
keletkezik. 

Jellegzetes pszefit kőzetek: 
Breccsa: reziduális maradék, lejtőtörmelék, vagy tektonikusán összetört 
törmelékanyag diageneziséből, 
Konglomerátum: folyóvízi vagy tengeri (abráziós) eredetű kavics üledékek 
diageneziséből, 
Tillit: glaciális eredetű törmelékanyag kőzettéválásából jön létre. 
Éleskavics: eolikus koptatású, helybenmaradt törmelék. 
Grauwacke: szürke színű, sok magmás kőzettörmeléket tartalmazó, plagioklász-
dús, kvarctartalmú, rendszerint kovakötőanyagú kőzet, amely a szigetívek 
tengereiben és az eugeoszinklinálisokban képződik, tehát nem tartalmaz 
kontinentális eredetű lényegesebb törmelékanyagot, hanem főleg a szigetív 
vulkanizmusal kapcsolatos magmás termékekből áll. A fő törmelékalkotók részben 
eróziós, részben piroklasztikus termékként keverednek a tengeri homokos, 
agyagos üledékekkel, amelyek kőzetté válva hozzák létre az erősen osztályozatlan, 
ritkán jól rétegzett grauwacke kőzetet. A vulkáni működés miatt gyakoriak benne 
a tufa, tufit betelepülések. Néha vulkáni, szubvulkáni jellegű ofiolit tömzsök, 
telérek, vagy lávaárak is előfordulnak radioláriás márga, radiolarit kísérő 
kőzetekkel, de csak eugeoszinklinális (ív-árok) medencékben. A grauwacke 
tömegek gyakran több 1000 m vastagságot is elérnek (pl. az Alpok grauwacke 
zónája). 
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Arkóza: vörös, zöld, szürke, vagy tarka színű, kvarcból és káliföldpátból, gránit 
és gneisz törmelékből, málladékból álló törmelékes kőzet, amely miogeoszink-
linális üledék, és a lánchegységek kristályos pala és gránitanyagának lepusztulá
sából keletkezik, tehát mindig kontinentális eredetű. Igen lényeges a grauwacke 
és az arkóza között fennálló genetikai különbség. 

A kőzettéválás előtti sóder, betonkavics pszefitek felhasználói az építőipar különböző 
ágai. A kőzettévált pszefiteket építőkőként, díszítőkőként (főleg a mészanyagúakat) 
ugyancsak az építőipar használja fel. Számos pszefit kőzet tartalmaz ritkaelem 
dúsulásokat, esetleg érceket pl. a Witwatersrand „arany konglomerátuma" világhírű 
arany, platina, irídium és palládium lelőhely. 

Pszammitok: más néven homokos üledékek, kőzetté válva homokkővé alakulnak. 
Szemcsenagyságuk 0,06-2 mm közt van. E határokon belül szabvány szerint durva-, 
középszemű- és finomszemcsés homokot, ill. homokkövet különböztetnek meg. 
Keletkezése szerint megkülönböztetünk folyami, tengeri, sivatagi, parti düne és gleccser
homokot. A különböző keletkezésű pszammitos kőzeteket különböző osztályozottság, 
koptatottság, anyagi változatosság jellemzi a „szállítás" fejezetben leírtak szerint. 

A homok (és a homokkő) lehet egyetlen ásványból álló, vagy heterogén összetételű. 
A futóhomok, sivatagi homok, némely tengeri homoktípus „monomineralikus" 
képződmény. Az eolikus homok főleg kvarcból áll. A tengeri homokoknál a mészhomok, 
magnetit homok ugyancsak monomineralikus. A nagytisztaságú, monomineralikus 
homokfélék közül a kvarchomokot üveghomoknak, öntödei homoknak jól felhasználhat
ják. A kevert ásványi összetételű homokot, ha szemcseösszetétele, tisztasága megengedi, 
az építőipar használja fel. A homokkő építőkőként használható. Igen jellegzetes, egy-egy 
tájhoz kötődő építőipari homokkő típusok vannak használatban. Pl. a Balaton környékén 
a barnás-vörös felső-permi Balatonalmádi Homokkő, Pécs környékén a lilás-vörös alsó
triász Jakabhegyi Homokkő, Buda környékén pedig a halványvörös, oligocén Hárshegyi 
Homokkő. A porózus, permeábilis homokkő rétegek mélységi helyzetben, kedvező 
település mellett kiváló szénhidrogén-tárolók. 

A homokos üledékek és a homokkövek kedvező esetben gazdasági tekintetben is 
figyelemre méltó hasznosítható ásványi anyagokat tartalmazhatnak. Pl. földpátot, vagy 
pl. a folyóvizi torlatok aranyat, drágaköveket. Ón, wolfram, gyémánt, cirkon, monacit is 
gyakori bennük, bár az utóbbiak nagy tömegben inkább tengeri torlatokban fordulnak 
elő (Brazília, Madagaszkár, India, Ausztrália, Új-Zéland, stb. partjainál). Világszerte 
jellemző a perm időszaki arkózás homokkövek anomális urántartalma. Hazánkban ilyen 
a felső-permi kővágószőlősi urántartalmú arkóza is, amely ipari méretű hasadóanyag-
dúsulást tartalmaz (52. ábra). 

A 0,06 - 0,005 mm közti szemcseméretű törmelékes üledékeket egységesen 
„kőzetliszt" névvel illetjük. Ha az üledékek kőzetté válnak, jellegzetes, ritkán rétegzett 
kőzeteket, az ún. argilliteket, vagy más szóval aleurolitokat hozzák létre. Különösen a 
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kőszéntelepek kísérő meddő-kőzeteként gyakoriak, de minden olyan üledékes 
rétegsorban jelen vannak, amely homokos és agyagos üledékekből áll. 

Különleges üledék a lösz, 0.01-0.005 mm átlagos szemcsenagysággal, amely csak a 
negyedidőszaki eljegesedéssel kapcsolatban keletkezett. Anyaga uralkodóan kvarc és 
egyéb járulékos ásványok. A szemcséket vékony kalcithártya vonja be, amely egyben 
cementálja is azokat, azaz kőzetté alakította az egykori porlerakódást. Keletkezése hideg, 
száraz klímán ment végbe (glaciálisok), és ha közben csapadékosabb időjárás alakult ki, 
helyette vályog keletkezett (interglaciálisok). A lösz hazánk egyik legelterjedtebb felszíni 
képződménye, amely főleg a Dunántúlon igen gyakori. Vastagsága Görcsöny környékén 
nagyobb 80 m-nél. 

A homokkövek és argillitek színe a törmelékanyag és a kőzet kötőanyagának a 
színétől függően sokféle lehet. A szellőzetlen üledékgyűjtőben mindig szürke, sötétszürke 
színűek, oxidatív körülmények közt vörösek, vörösbarnák. Gyakoriak az ún. „tarka" 
homokkövek is, amelyekben érvényesül a durvább törmelékanyag saját színe is. 

Agyagkőzetek 

Sziallitok: a mállás fejezetnél leírt sziallitos mállás végterméke, melynek szemcse
nagysága a „kőzetliszt" kategória alatt következik. Az agyag üledék a kőzettéválás után 
általában agyagkőnek tekinthető. 

A sziallitok az említett kőzetliszt tartománynál kisebb frakcióban főleg agyagás
ványokból (kaolinit, montmorillonit, illit) állnak, amelyek a földpát sziallitos mállásának 
végtermékei. Az agyag még több-kevesebb ferro-, vagy ferrihidroxidot, esetleg piritet, 
szerves (szenesedéit) növényi törmelékeket, vagy különleges esetekben mangánhidroxidot 
tartalmazhat, amelyek az üledék színét (ami lehet zöld, szürke, vörös, sárga, barna, 
fekete) meghatározzák. 

Az agyagokat többféleképpen csoportosítják. Származási mód alapján megkülönböz
tethetünk szárazföldi (rezisztit), mocsári, tavi, folyami és tengeri agyagokat. Különleges 
agyagtípus a glaciális agyag (till). Felhasználásuk a gyakorlatban igen sokrétű, de főleg 
a kerámiaipar hasznosítja. Az agyagnak - mint üledéknek - fontos tulajdonsága a 
képlékenység, a vízzel való gyúrhatóság. 

Hazánkban sziallitok és sziallitos kőzetek igen nagy mennyiségben találhatók. 
Megjelennek már a felső-karbon és perm időszaki törmelékes összletekben agyagkőzet
ként, de a mecseki alsó liász kőszenes, és az úrkúti mangános összletben már kevéssé 
kőzetté vált formában is megtalálhatók. A harmadidőszaki medenceüledékek nagy része 
sziallitos kőzetekből és üledékekből áll, de az agyagok a negyedidőszak interglaciális 
szakaszaiban is gyakoriak. 

Aliitok: az allitos mállás ismertetésénél leírt módon keletkezett Al-dús üledékek, ill. 
kőzetek, amelyeket aluminiumhidroxid (és vashidroxid) bőség, kovasav szegénység 
jellemez. Ásványtani értelemben a fő összetevői: 
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alumogél AIO(OH) + víz, 
hidrargillit Al(OH) 3 , 
böhmit AIO(OH), 
diaszpor AIO(OH). 

A felsorolás az átalakulás sorrendjében történt, tehát az alumogél csak az állit 
üledékekre jellemző, a továbbiak pedig az állit kőzet, a bauxit fő ásványai. A bauxitban 
az Al oxi-hidroxid aránya legalább 75 %. Ha ennél kevesebb, akkor agyagos bauxitról, 
vagy bauxitos agyagról beszélünk. A vas a bauxitokban főleg limonit formájában van 
jelen, de ezzel párhuzamosan a titán tartalom is feldúsul. 

A magyarországi bauxitok a keletkezés szerint mind karsztbauxitok, amelyek 
karbonátos térszínen (tiász mészkő-dolomit, júra-kréta mészkő) 7-10 pH mellett, ráhor
dott szilikátüledékekből keletkeztek (lásd 42. ábra). Valamennyi bauxitelőfordulásunk 
kréta időszaki, melyek közül az alsóperepusztai, ajkai, olaszfalui, bakonynánai, zirci, 
padragi és nagyharsányi az alsó-kréta barrémi emeletében, a gánti, iszkaszentgyörgyi, 
halmibai, szőci, nyírádi, kincsesbányai, fenyőfői, nézsai, stb. a felső-kréta cenomán 
emeletében képződtek. Az eocén kőszéntelep fekvőjében Nagyegyházán és Mányban 
helyetfoglaló bauxit - amit vegyesművelésű bányákban terveztek kitermelni - szintén 
cenomán korú. Laterit eredetű bauxit hazánkban nem ismeretes. 

Vegyi és szerves eredetű üledékek a vízből - ahol oldatok formájában vannak jelen 
- vegyi úton kiocsapódó, leülepedő és kőzettéváló képződményeket, valamint a 
különböző élő szervezetek elhalásából, anyaguk felhalmozódásából és átalakulásából 
keletkezett képződményeket összefoglaló csoport, amely az alábbi üledékeket és kőzetté 
vált megfelelőiket tartalmazza: 

Vasas üledékek: külön csoportba foglalása akkor indokolt, ha vastartalmuk 10 % 
fölött van. A felszíni körülményeknek megfelelően ferrivas a Fe normál előfordulási 
állapota, a ferrovas csak extrém körülmények között (pl. mocsarak mélyén) maradhat 
meg. Keletkezési körülményeik szerint a vasas üledékek, kőzetek (ércek) két csoportba 
oszthatók: szárazföldi keletkezésűek, tengeri keletkezésűek. 

A szárazföldi keletkezésű vasas üledékes képződmények főleg mocsarakban 
képződnek a vízbe került vashumát vegyületek limonittá való lebomlása és felhal
mozódása útján. Ebben a folyamatban a vasbaktériumoknak lényeges szerepük van. Az 
így keletkező limonitfelhalmozódás a mocsárérc vagy gyepvasérc, amely laza, vagy 
(nagyobb vaskoncentráció esetén) keményebb, sokszor növénymaradványokkal teli. A 
mocsár mélyebb, szellőzetlen részein reduktív, oxigén-szegény körülmények közt a vas 
sziderit (fehérérc), vagy pirit alakban, kétvegyértékű formában válik ki. A pirit finom 
hintést alkot a mocsári üledékben. Hazánkban a tiszántúli Sárréten Nagyléta, Bagamér 
környékén fordul elő gyepvasérc, amely iparilag jelentéktelen mennyiségű. Néha a 
foszfortartalom a vassal együtt a mocsárban a berlinikék színű vivianit (vasfoszfát) 
képződésével kötődik le. Ez az ásvány régen természetes festékanyagként került 
hasznosításra. 
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A tengeri vasas képződmények közül a vasas toriatok és az oolit képződése 
szolgáltat figyelemre méltó mennyiségű hasznosítható ásványokat. A torlatok képződése 
az árapály övben lejátszódó abrázió hatásának köszönhető, amely a bázikus (ultrabázi
kus) jellegű magmás parti kőzetekből kipreparálja a magnetitet, ilmenitet és néha igen 
nagy mennyiségben halmozza fel a partvonal mentén. India, Új-Zéland, Ausztrália 
partjain gyakoriak az ilyen torlatok. 

A vasoolit képződése partközeli vegyi folyamat, mindig miogeoszinklináüs jelenség. 
A szárazföldről kolloid oldatként a folyók által behordott vashumátok a lúgos 
tengervízben vashidroxidok formájában kicsapódnak a fenék mésziszapjának szemcséi 
körül, és gömbhéjas szerkezetű, ún. ooidokat alkotnak. A vas ezekben az ooidokban 
különféle ásványos formákban található. Az ooidok mérete a néhány mm-től akár az 1 
cm-ig is terjedhet. Képződésükhöz valószínűleg meleg, humid klíma jelenléte volt 
szükséges. Tömeges fellépésük a földtörténet során rövidebb szakaszokra korlátozódott; 
legnagyobb tömegben a dogger időszakban keletkeztek. Kőzettévált formájuk az oolitos 
kőzet (mészkő, vagy vasérc). Franciaországban és a Benelux államokban nagymennyiségű 
igen jó minőségű oolitos vasércet, az ún. „minetteu"-t bányásszák. Amerikában 
ugyancsak oolitos eredetű a kissé metamorf állapotban lévő wabana- és a clinton érc. 

A tengeri vasas üledékek másik nagy csoportja az eugeoszinklinálisok és óceánközépi 
hátságok ofiolitos vulkanizmusához kötődik. A 44. sz ábra szerinti földtani helyzetben 
tengeralatti (óceáni kéregben lejátszódó) hidrotermális működés hatására a bazaltos 
kőzetekből kioldott vastartalom egy része feljut az óceán fenékszintjére, ahol kovás, 
oxidos vasércek formájában kicsapódik. E vastartalom mennyiségét növeli a tenger
fenékre kiömlött izzó lávák és a tengervíz kölcsönhatása következtében klorid for
májában oldatba került vastartalom is (halmirolízis). Az ilyen vegyi kicsapódásként 
keletkezett vasérctelepek az ún.Lahn-Dill (Németország) típusú képződmények, melyek 
Közép-Európában igen nagyméretű telepekként jöttek létre a devon időszakban. (Az 
egész világon igen gyakori, igen elterjedt vasérctelep típus.) 

A tengervíz a vas mellett a vulkáni anyagokból Mn-t és színes fémeket is kioldhat, 
amelyek keletkezési helyüktől akár több ezer km-re is elszállítódhatnak és nagy 
tengermélységekben kicsapódhatnak, felhalmozódhatnak. Ilyen pl. a mélytengeri 
vörösagyag dús vastartalma. 

Üledékes mangánkőzetek általában tengeri környezetben keletkeznek. A tengervízbe 
a mangán elsősorban a tengeralatti vulkáni működés következtében kerül az izzó láva 
és a tengervíz kölcsönhatása következtében (az előbbiekben leírt vasdúsuláshoz 
hasonlóan), de a folyók útján is jelentős mangántömeg kerül a tengerekbe. 

A mangán az óceáni agyagokban rendellenes mennyiségben fordul elő (3000 - 5000 
g/t). Különösen magas koncentrációk vannak az óceánközépi hátságok környezetében, 
valamint a nagyobb transzform vetők közelében. Ennek eredete a tengervíz és a bázikus 
magma kölcsönhatásaként a rift szerkezetekben működő hidrotermális jelenség (44. 
ábra), valamint az óceáni aljzat vulkáni kőzeteiből történő közvetlen kimosás. A mangán 
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a mélytengerek területén főleg gumó alakban, oxidos, hidroxidos formában válik ki a 
tengervízből. Ez igen lassú, több millió évig tartó folyamat. 

48. ábra: Mn érc miogeoszinklinálisban való felhalmozódásának elvi vázlata 

A miogeo-
szinklinálisokban 
ugyancsak gya
kori a gumó
alakban történő 
kiválás, azonban 
mészüledékekkel 
együtt történő 
keletkezés ese
tén az azt meg

szakító Mn üledékek kiválása ritmikus kicsapódásokként, rétegzetten is lehetséges, 
amikor M n C 0 3 formában történik a kicsapódás. Itt a feltehetően vulkáni eredetű Mn 
mellett a szárazföldi eredetű is szerephez jut. Mn érc oolitos formában is keletkezhet 
a partvonal mentén. (48. ábra) 

Hazánkban liász korú MnCO 3 képződmények Úrkút és Eplény térségében találhatók. 
Ezek egy része utólag - oxidáció következtében - Mn oxidokká, hidroxidokká, 
oxihidroxidokká alakult. Fő ásványai a rodokrozit (MnCO 3) mellett a piroluzit (MnOj), 
a pszilomelán és a kriptomelám (Mn-hidroxid, ill. Mn-oxid). Magyarország Mn-érc 
készlete gazdagnak mondható, bár a jóminőségű oxidos érceket nagyrészt már 
lefejtették. A nagytömegű, alacsonyabb koncentrációjú karbonátos ércek feldolgozási 
technológiája pedig gazdaságosan még nem megoldott. 

Üledékes foszfátkőzetek ugyancsak keletkezhetnek szárazföldi és tengeri körülmények 
között. A monacitot (CeP04) és a xenotimot (YPO 4) kivéve - amelyek magmás 
eredetűek - szerves ásványi eredetű anyagokból keletkeztek (váztöredékek feloldódása, 
a testek szervesanyagának felbomlása útján), bár esélyt kell adnunk a tengeralatti vulkáni 
működések során a vízbe kerülő foszformennyiségnek is. Ásványai: foszforit (mikrokris
tályos kalciumfoszfát), wavellit (aluminiumfoszfát) és a vivianit (vasfoszfát). 

Szárazföldi foszfátfelhalmozódás a guanó, a barlangokban keletkező csontbreccsa, 
valamint a mocsarakban keletkező vivianit. Abráziós torlatként főleg Brazília partjain 
monacit és xenotim található óriási mennyiségben, amelyek egyben a cérium és a többi 
ritkaföldfém, valamint az yttrium legfőbb ércei, és az ősi brazíliai fennsík magmás 
kőzetanyagának abráziós pusztulása útján halmozódtak fel. 

Tengeri felhalmozódások a miogeoszmklinálisokban keletkező foszforit gumók és a 
diagenetikusan oldatba került, majd mészkővel érintkezve kicsapódott foszforit rétegek. 
Mélytengeri környezetben is keletkeznek foszforit gumók, amely anyaga feltehetően az 
óceánközépi hátságok vulkanizmusa kapcsán, a Mn-hoz és vashoz hasonlóan került a 
tengervízbe. 
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A világ nagy foszforit telepei elsősorban mészkőhöz kötötten, É-Afrikában és 
Chilében találhatók (az utóbbi guanó). Magyarországon a Balatonfelvidéki ladini 
mészkőben található egyetlen vékony foszfordús meszes kőzetpad (Pécsely mellet), 
amelynek gazdasági jelentősége nincs. 

Karbonátos kőzetek. Mészüledékek szerves és szervetlen módon egyaránt 
keletkezhetnek. Ásványtanilag főleg kalcitból, kisebb részben aragonitból állnak, 
többnyire világos színárnyalatúak. Kisebb-nagyobb mennyiségben egyéb ásványi 
anyagokat, vagy szervesanyagot is tartalmazhatnak, és különböző keletkezési helyük és 
módjuk miatt igen nagy változatosságban jelennek meg. Keletkezési helyük szerint 
megkülönböztetünk szárazföldi és tengeri mészüledékeket, ill. kőzeteket. 

A karbonátos kőzetek leggyakoribb képviselője a mészkő. Keletkezését tekintve lehet 
szárazföldi és tengeri eredetű. A szárazföldi mészkőképződés karsztforrásokhoz, 
barlangokhoz kötődik. Lényeges szerepe van benne a C02-nak, amely fokozza a 
mészanyag oldhatóságát. A karsztforrásból felszínre került, csökkent nyomású karsztvíz 
C 0 2 tartalma csökken (amiben a felszíni magasabb hőmérséklet is szerepet játszik), és 
az újonnan kialakult oldhatósági viszonyok függvényében az oldott mésztartalom a vízből 
kicsapódik. Laza, likacsos kőzet alakul ki, amely növényi szárak, levelek, törmelékek 
nyomait őrzi. Ez az édesvízi mészkő, amely a Budai hg. és a Gerecse Duna menti 
részén karsztforrásokból a pleisztocén és holocén alatt nagy mennyiségben képződött. 
Hasonló módon keletkezik az elfolyó patakok vizéből a „mésztufa" gátrendszer 
(travertino), amely a Szalajka völgyben és a Melegmány völgyben (Bükk és Mecsek hg.) 
tanulmányozható. 

Szárazföldi mészkő képződmény a cseppkő is, amely az előbbiekben leírt okok miatt, 
barlangokban jön létre. 

Édesvízi mészkőképződmény továbbá a sekélytavakban keletkezett finom üledék, a 
tavi kréta, amely gyakran protodolomit és dolomit képződéssel is együttjárhat, főleg az 
arid övek alatti tavakban, de a kiskunsági szikesekben is. A tavi mészüledék (Csólyospá-
los), néha mészkővé is diagenizálódhat, ekkor réti mészkőnek nevezzük. 

Jóval nagyobb jelentőségű a mészkő tengeri képződése, nagy tömegei a világtengerek 
aljzatát borító globigerinás iszap (benne magasabbrendű mészvázak tömegével) 
diagenezise útján keletkeznek. Ezekhez képest kisebb jelentőségű, de ugyancsak 
hatalmas tömegeket szolgáltató folyamat a zátonyképződés, amikor telepes korallok és 
velük együttélő mészvázú élőlények telepeiből keletkezik a mészkő. Különösen jelentős 
ez a süllyedő tengerfenéken települt zátonyoknál, ahol sok száz méter vastagságú 
mészkőtömeg jöhet létre. Trópusi vulkáni szigeteket övező jellegzetes képződmény a 
gyűrűs zátony vagy atoll, kontinensek partvidékekein pedig a barrier (pl. Nagy 
korallzátony K-Ausztrália partjainál). 

Az oolitos mészkő partközeli mészkicsapódások következtében jön létre hullámzó
mozgó közegben a vasoolitokhoz hasonlóan. Különösen a júra időszak szolgáltatott 
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nagytömegű oolitos mészkővet. Mészanyagát a folyók a szárazföldekről oldott állapotban 
szállították be a tengerbe. 

A mészkő gazdasági felhasználása sokrétű. Építőipari kő, cementipari alapanyag, 
mészipari alapanyag, kohászati, cukorgyártási, vegyipari alapanyag, vagy segédanyag. 

Hazánkban a Bükk és Upponyi hegység paleozóos (devon-karbon-perm) mészköve, 
a mezozoikum igen nagy tömeget adó mészkő képződményei és a kainozoikum 
alárendeltebb mennyiségű mészköve ismert. A Dunántúli középhegység, a Bükk hegység 
- Upponyi hegység, a DNy-Cserhát, a Villányi hegység és a Ny-Mecsek hegység nagy 
része mészkőből, főleg triász mészkőből áll. A jura mészkő mennyisége kevesebb, a 
kréta mészkő és kainozóos mészkő még kevesebb. 

Ha a mészkő agyagos frakciót tartalmaz, margónak nevezzük. Az agyag mennyisége 
szerint megkülönböztetünk mészmárga, márga és agyagmárga kőzeteket. A márga 25-60 
% agyagot tartalmaz, a mészkő agyagtartalma 2 %-nál kisebb, az agyag 2 %-nál kisebb 
mésztartalmú. A márga főleg a fiatal medenceüledékekben igen elterjedt képződmény. 
Rendszerint szürke, vagy sárgásszürke színű, nem különösen kemény kőzet. Fel
használása a cementgyártásban történik. 

Ha a karbonátkőzet dolomit ásványból áll, dolomitnak nevezzük. Igen tömött, 
kemény, szürke, általában kevéssé rétegzett, pados elválású kőzet. Képződése még ma 
is viták tárgyát képezi. Általában diagenetikus úton mészkőből alakultnak tartják, Mg 
tartalmú oldatok metaszomatikus, kiszorító hatására. Azonban a dolomitképződés 
üledékes körülmények közt ma már bizonyított tény, így az elsődleges üledékes dolomit
képződés lehetőségével is számolni kell. 

A hazai dolomitképződés fő időszaka a triász időszak volt, főleg a Dunántúli 
középhegységben találhatók nagy tömegben képződményei, de a Mecsek és Bükk 
hegységek triásza is tartalmaz jelentős mennyiségű dolomitot. 

Felhasználása a tűzálló téglaiparban, alárendelten az építőiparban, pora pedig a 
tisztító-súrolószer gyártásban lényeges (VIM). 

Kovakőzetek: keletkezésük szerint lehetnek organikus eredetűek és szervetlen 
eredetűek, keletkezési hely szerint szárazföldiek, vagy tengeriek. Keletkezésük közvetve, 
vagy közvetlenül vulkáni működéssel függ össze. Ásványtanilag kvarcból, vagy annak 
kriptokristályos változataiból (kalcedon, opál) állnak. Igen ellenálló kőzetek. 

Szárazföldi eredetű kovakőzet a gejzirit, amely vulkáni utóműködéshez kapcsolódó 
hévforrások, felszökő hévforrások (gejzírek) vizéből a lehűlés folyamán kicsapódó 
kriptokristályos, fehér, vagy kissé színes kovaanyag. Gejzírkúpok, kovazsugorék gátak 
anyagát képezi. Kamcsatka, Yellowstone park, Izland, Új-Zéland területén ma is 
keletkezik. Hazánkban a pliocénvégi bazaltvulkanizmus utóhatásaként a Tihanyi 
félszigeten ismertek egykori gejzírkúpok. A Zempléni hegységi kvarcitkiválások is 
részben hévforrás eredetűek. 

A tengeri eredetű üledékes kovakőzetek legismertebb képviselői a kovaföld és a 
radiolarit. A kovaföld a kovamoszatok tömeges elhalásából, kovavázuk felhalmozódásá-
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ból és kőzettéválásából keletkezett. A vulkáni működés, különösen a tengeralatti 
vulkanizmus következtében a tengerek (vagy tavak) oldott kovatartalma megnő, és ha 
a klíma kedvező (hideg), a kovamoszatok kőzetalkotó mennyiségében fellépnek. így pl. 
a miocén vulkánosság hatására az Északi középhegységben (Szurdokpüspöki) és a 
Mecsek hegységben (Szilágy) többszáz m vastagságban keletkeztek az öblökben 
kovaföldképződmények, de a felső pannóniai bazaltvulkanizmus is elősegítette a helyi 
algafelhalmozódásokat (Pula, Gérce). A kovaföld miogeoszinklinálisokban, vagy 
ritkábban szárazföldi tavakban keletkezhet. 

Eugeoszinldinálisokban vagy az óceáni táblák területén, ill. az óceánközépi hátságok 
szigettengereiben közvetlen összefüggésben a tengeralatti vulkanizmussal a tengervíz 
kovasavtartalma megnőhet, ami maga után vonja a kovavázú egysejtűek hirtelen és 
tömeges elszaporodását. Ezek elpusztulásával kovavázuk organikus kovaüledékként 
összegyűlik, és kőzetté válva kovakőzet padokat alkot az egyéb üledékekből álló 
rétegsorokban. Főleg radiolária iszap keletkezik, amely kőzetté válva a vörös színű 
kovakőzetet, a radiolaritot hozza létre. A radiolarit nagyon fontos lemeztektonikai 
indikátor kőzet a vele együtt előforduló „ofiolitokkal" együtt (39. sz ábra). 

A diagenezis folyamán a radiolária vázak feloldódhatnak és az így keletkezett 
kovaoldatból a kova kicsapódhat. így jönnek létre különböző kőzetekben, főleg a 
mészkőben az ún. „tűzkő" gumók (pl. a magyarországi ladini és kallovi mészkő 
képződményekben). 

A sókőzetek vagy evaporitok a kémiai üledékek legjellemzőbb képviselői, amelyek 
mind szárazföldi, mind tengeri környezetben keletkezhetnek. Vegyi összetételük szerint 
főleg az alkáli, esetleg az alkáli földfémeknek a halogénekkel, vagy a szulfátokkal, 
karbonátokkal, nitrátokkal, esetleg borátokkal alkotott sói. A kősó, a gipsz és az anhidrit 
nagy tömegben fordul elő. Rendszerint vizes oldatból kristályosodnak ki, azonban néhány 
extrém esetben a víz, mint oldószer hiányzik (pl. a nitrátoknál). 

A szárazföldi sókőzetek általában lefolyástalan tavakból válnak ki oldhatóságuk 
függvényében arid éghajlati övekben. Ilyenek: a Holt-tenger, a Nagy-sóstó, az iráni tavak, 
a Lop Nor, az Eyre, Amadeus és Torrens tavak, stb. de ilyenek az alföldi szikes tavak 
is. Főleg nátriumsókat (kősó, szóda) tartalmaznak. Különleges sóképződése van a a 
bóraxos tavaknak, amelyek bórtartalma magmás működéssel függ össze (Tibet). 

A tengeri evaporitok kétféle módon keletkezhetnek: (1) száraz, lefűződött ten
geröblökben, lagunákban, ahol igen nagy a párolgás, vízutánpótlás pedig keskeny kapun 
keresztül csak a tenger felől lehetséges (49. ábra). Ilyen esetben az öböl vize egyre 
töményebb sóoldat lesz, majd elérve a teh'tett állapotot, az oldhatóság függvényében 
megkezdődik a fölös mennyiségű sótartalom kiválása az öböl, vagy laguna aljára. Miután 
a tengervízben oldott állapotban levő különböző sók oldhatósága más és más, az egyes 
sók különböző töménységi állapotoknál, egymástól térben és időben jól elkülönülve 
válnak ki, sajátos kiválási sorrendet és evaporit rétegoszlopot alkotva. Amennyiben 
valamely evaporit „gyűjtő" minden anyaga zavartalanul (változatlan fizikai körülméyek 
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közt), teljes egészében kikristályosodhatna, 
az alábbi kiválási sorrendet és egyben 
rétegoszlopot kapnánk a tengervízből szár
mazó evaporitokra: 

Magnéziumsók 
Káliumsók 
Kősó 
Gipsz 
Anhidrit 
Dolomit 

MgS04 

KC1 
NaCl 
CaSO4*2H20 
CaSO4 

CaMg(CO3)2 

49. ábra: SóképzSáés az Ochenius féle gáteunélet 
szerint a Karaboghaz öböl példáján 

Miután azonban teljes bepárlódás csak na
gyon kivételes esetekben következhet be, 
főleg a fellépő klímaváltozás, vagy esetleg 
kéregmozgások miatt, a kiválási sorrendben 
a kikristályosodó evaporitok egy bizonyos 
ásványtípusnál megállnak a kiválásban, vagy 
akár a már kikristályosodott evaporitfélék egy része (a hígabbá vált víz miatt) újra 
feloldódhat. így tehát ez a sorrend a természetben hibátlanul, hézagmentesen sohasem 
alakulhat ki. Nagyon gyakran megállhat az anhidrit-gipsz kiválás szintjén, vagy a kősónál. 
Ezzel magyarázható, hogy a kálisók és magnéziumok eléggé ritkák a sótelepekben. 
Előfordulhat, hogy terrigén anyag kerül a sorba, és felette akár újrakezdődik az addig 
már kivált ásványi anyagok sora rétegtanilag magasabb szinten. Az evaporitképződésnek 
ez a módja a tengermegszűnés .folyamatára jellemző. 

(2) A másik, és sokkal kiterjedtebb evaporitképződés az óceánok keletkezésének 
kezdeti szakaszán játszódik le. A riftesedő kontinentális kéreg fejlődésének tengerelön-
tési szakasza keskeny, hosszú medencét formál, amelyben a törmelékes üledékképződés
sel párhuzamosan hatalmas sótelepek is létrejönnek. Ennek részben klimatikus, részben 
pedig geotermikus okai vannak (50. ábra). A riftesedés előrehaladásával megindul a 
magmás működés is (óceánközépi hátságok kialakulnak), majd elkezdődik a kétfelé vált 
kontinenslemez részeinek egymástól való elsodródása (drifting). Az addig egységes 
üledékgyűjtő medence a benne levő üledékkekel együtt kettéosztódva eltávolodik 
egymástól (50. ábra B, C). A külön életet élő, kettévált evaporit tömegek a kon
tinenslemez és az óceáni lemez érintkezésénél a sókőzetekre jellemző diapir mozgással 
(21. ábra) az óceáni lemezen levő üledékeket a sebekkel egy szintre emelik és erősen 
összegyűrik (50. ábra D). Az így kialakult gyűrt, boltozatos szerkezet kiváló szén
hidrogéntároló. 
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A jelenlegi világ
tengerekben csak az 
Atlanti- és az Indiai-
óceán peremein for
dulnak elő selfmenti 
evaporit-telepek (51. 
ábra), amelyek mind 
kiváló szénhidrogén 
lelőhelyek is. A 
Csendes-óceánban e 
képződmények hiá
nyoznak, mert kon
vergens lemezszegé
lyei (idős, záródó 
óceán) következtében 
az egykori evaporit 
vonulatok már régen 
a kontinentális kéreg 
alá sodródtak. 

M a g y a r o r s z á g 
területén a tengeri 
evaporit képződés 
csak a kezdeti szintig 
jutott el. A Mecsek 
és a Villányi hegység 
alsó triász anhidrit-
gipsz formációja a 
közbetelepült dolomit 
és agyagszintekkel, 
valamint a Bükk 
hegységi és perkupái 
anhidrit-gipsz együt
tes, a (2) genetikai típusba tartoznak. A kiválás alsó szintjén, oszcilláló evaporit 
üledékképződést jeleznek, amelyek feltehetően nem is jutottak el a kősó kikris
tályosodásának állapotáig. Az Erdélyi medence miocén sótelepei (1) genetikai típusúak 
és a kősó kiválási szintjéig jutott sorozatot mutatnak. Kálisók itt igen ritkák. A világ 
nagy sótelepei, mivel kialakulásuk határozott kéregfejlődési stádiumhoz kapcsolódik, 
határozott földtörténeti szakaszokhoz kötődnek. így a szilur időszak, a felső-perm 
korszak és a miocén szolgáltatta az ismert sófelhalmozódások legnagyobb részét. 

50. ábra: A sóképződés és a lemeztektonika kapcsolata 
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Üledékes 
uránérctelepek 
miogeoszmkliná-
lis üledékgyűj
tőben alakulhat
nak ki gránit, i l l . 
effuziumainak 
l e p u s z t u l á s i 
anyagából. Mag
más fázisban az 
urán a lánchegy
ségek központi 
gránitoid töme
gében a savanyú 
magmatitokban 
dúsul. Üledékes 

51. ábra: Evaporit tömegek az óceánok talapzatában 

környezetben főleg uránkarbonát alakjában az urán igen könnyen oldatba megy. Tehát 
a lepusztuló gránit (riolit) hegység urántartama oldott állapotban bekerül az üledékgyűj
tőbe, ahol a lepusztult és felhalmozott savanyú magmás törmelékanyagok jellegzetes 
üledéket, az arkózát hozzák létre. Az üledékgyűjtőben az uránt - ha kedvező oxidációs 
(redox) körülmények közé kerül - , az ott levő agyagásványok (főleg montmorillonit) 
és a szórt szervesanyag, növényi törmelékek felületükön adszorptíve megkötik. Ez a 
megkötés azonban csak reduktív körülmények közt lehet stabil, oxidatív körülmények 
közt az urán elvándorol. Éppen ezért, az urán bizonyos geokémiai szintekről nemcsak 
eltávozhat, hanem nagymértékben fel is szaporodhat. Ilyen szint pl. a nagyvastagságú 
szürke és az ugyancsak nagyvastagságú vörös arkózák határzónája, amely zöld színű és 
egyben a vándorló urán geokémiai csapdájaként működik, és így gazdaságilag nagyértékű 
telepek alakulhatnak ki. 

Az üledékes urántelepek képződése az evaporhokhoz hasonlóan bizonyos 
földtörténeti szakaszokhoz kötődik. Legfőbb ilyen periódus a perm időszak, amely a világ 
ilyen telepeinek nagy részét létrehozta. Kisebb telepek kréta időszaki és miocén 
rétegekben is kialakultak. A magyarországi uránfelhalmozódás a Ny-Mecsek felső permi 
arkózatömegéhez kötődik, ahol a fentiekben leírt vörös és szürke arkóza határán lévő 
zöld arkózában kialakult néhányszor tíz méter vastagságú lencseformájú testekben oxidos 
állapotban, szórtan dúsulnak az uránásványok. Az oxidos állapot az eredeti karbonátos 
állapotból alakult ki a diagenezis folyamán. A hasadékanyag feldúsulását elősegítette 
még a a Ny-Mecsek nagyszerkezetére jellemző boltozatszerkezet is, amelyben mintegy 
csapdában (a zöld homokkőben megrekedve) a felfelé vándorló urán ionok ásványokká 
alakulva még jobban feldúsulhattak (52. ábra). 

90 



Szerves eredetű kőzetek 

A szén - mint elem - kör
forgása a természetben közis
mert. Ennek egy részét képezi a 
kőszén-, és szénhidrogéntelepek-
ben felhalmozódott szerves 
anyag is, amelynek mennyisége 
a körforgásban résztvevő szer
vesanyag tömegéhez viszonyítva 
igen elenyésző, mindössze 0,1 
%. A 99,9 % viszonylag gyorsan 
visszakerül az atmoszférába a 
szervesanyag oxidációja folytán 
mint CO 2 , hogy azután fotoszin
tézissel folytassa körforgását (53. 
ábra). 

Szénkőzetek: Az üledékekbe 
került növényi anyag a diagene
zis során fokozatosan elveszti víz 
és szerves vegyület tartalmát és szénné, a metamorfózis folyamán grafittá alakul. Az 
átalakulást szénülésnek nevezzük, ami gyakorlatilag a növényi törmelékanyag üledékbe 
kerülése, pontosabban lerakódása és eltemetődése pillanatában kezdődik. Kőszéntelepek 
képződéséhez igen nagytömegű növényi törmelékanyag, és alkalmas földtani körül
mények szükségesek. 

52 ábra: A nyugat-mecseki uránlelőhely vázlatos földtani 
szelvénye 

A növényi törmelékanyag
felhalmozódás szárazföldi és 
tengeri lehet. A szárazföldön 
alkalmas körülmények elöre
gedett tavakban, lápokban 
alakulnak ki. A folyóvizekkel 
bekerült humuszanyagból, 
valamint a láp növényvilágá
nak elhalásából, eltemetődé-
séből humuszkőzet, tőzeg 
keletkezik, amelyre elsősor
ban a magasabbrendű növé
nyi anyagok jelenléte a jel

lemző. A finom növényi törmelékekből keletkezett szerves üledék a jüttja. Anorganikus 

53. ábra: A szén egyszerűsített körforgása a természetbea 
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finom üledék és finomtörmelék növényi anyagokból, pollenekből, spórákból, gyakran 
állati eredetű szervezetekből is iszapot, szapropelitet alkot. 

Tengeri környezetben részben a behordott növényi törmelékanyagból, nagyobb 
részben azonban az árapály övében és a lagunákban tenyésző mangrove mocsarak és 
erdők anyagából keletkezhet kedvező esetben szénülő üledékanyag. A tőzegképződés e 
típusnál hiányzik. 

A szénülés első szakasza tehát (ha megvan) a tőzegképződés, amely. redukciós 
folyamat. Mivel felszínközeiben játszódik le, e folyamatokban a nyomás elhanyagolható 
tényező. A további szakaszban az eltemetődés növekedése miatt mind a hőmérséklet, 
mindpedig a nyomás emelkedik, és a tőzegből, ha a mocsár magasabbrendű növényi 
kultúrával is rendelkezett, földes-fás barnakőszén lesz. Ha a fás növényzet hiányzik, úgy 
a tőzeg víztartalmával és összetettebb szerves vegyületeivel együtt fokozatosan elveszti 
eredeti szerkezetét és közvetlenül barnakőszénné alakul. Fás törmelékeknél ez a 
barnakőszénné alakulás nagyobb nyomáson és hőfokon következik be. A P - T további 
növekedésével a barnakőszén feketekőszénné, antracittá és végül (metamorf körül
mények közt) grafittá alakul. 

A szénülés folyamán a kőzet víztartalma, porozitása csökken, hidrogéntartalma, elemi 
széntartalma, keménysége és fajsúlya növekszik. 

A kőszén képződéséhez dús vegetációjú időszakok szükségesek. Ilyen időszak volt a 
földtörténet folyamán a karbon időszak, amikor a Ruhr vidék, a Saar vidék, Szilézia, a 
Donyec medence, az USA és Kanada nagy kőszéntelepei képződtek. A mezozoikumban 
főleg a kréta időszakban, a harmadidőszakban pedig szinte folyamatosan történt 
kőszénképződés. 

A magyarországi kőszénelőfordulások főleg fiatalabb időszakokhoz kötődnek (54. áb
ra). Legidősebb a felső-karbon Stefániái emeletéhez kapcsolódó kőszén a Mecsek hegy
ségben. Egyelőre nincs megkutatva. Gyenge nyomok a Zempléni hegységben a Fel-
sőregmec melletti felső-karbon homokkőben is előfordulnak. 

A legidősebb, nagytömegű feketeszenet szolgáltató üledékképződés a Mecsek hegység 
keleti részén játszódott le a júra időszak hettangi-szinemuri emeleteiben, igen jó 
minőségű, nagykalóriájú, kokszolható kőszénnel. Pécs, Komló, Máza, Szászvár, 
Nagymányok a fő bányahelyek. További igen nagy készlettel rendelkezik a felső-kréta 
túron emeletében Ajka és Padrag mellett keletkezett kisebb kőszénelőfordulás, amelynek 
nagy részét már leművelték. Fosszilis borostyánkő, az ajkait e kőszénnek gyakori 
elegyrésze. 

Eocén kőszenek: Tatabánya, Oroszlány, Pusztavám, Mány, Dorog, Tokod környékén 
találhatók jó minőségű kalóriadús barnakőszenek még eléggé nagy készletekkel, 
különösen a nagyegyházi és mányi bányákban. 

Miocén kőszenek: Nógrádban és Borsodban, valamint Várpalotán és Hidason 
találhatók. Nagy részüket nem művelik. Gyengébb minőségű, rendszerint fás barnakősze
nek. Működő bányák Nagybátonyban és Miskolc környékén vannak. 
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P l i o c é n 
kőszenek: az 
Északi Kö
z é p h e g y s é g 
alföldi pere
mén, valamint 
a Kőszegi 
hegység pe
r emv idékén 
igen nagy 
m e n n y i s é g 
ben, felszín-
közeli helyzet
ben találha
tók. Külszíni 
m ű v e l é s s e l 
á l t a l á b a n 
leművelhetők. 
A gyenge 
minőségű fás, 
barnakőszén 
erőművekben 
igen gazdasá
gosan felhasz
nálható, és potenciálisan óriási energiatartalékot jelent. Ezt műveli a gyöngyösi hőerőmű 
külszíni fejtése is. Pannóniai fás barnakőszenek a felső pannóniai alemeleten belül 
medencebeli helyzetben is elterjedtek, - így az Alföldön is. Ezeknek azonban gazdasági 
értékük nincs. 

Tőzeg elsősorban a Balaton lefűződött öbleiben (az ún. „berkek"-ben, valamint a 
Hanságban, a Dunavölgyi főcsatorna mentén, a Kapós mentén, a tiszántúli Sárréten és 
az egykori Ecsedi láp környékén találhatók. A talajvízszint csökkenése (belvíz lecsapolás) 
miatt azonban nagy részük meggyulladt és elégett. Művelés alatt jelenleg a balatoni 
berkekben és a Dunavölgyi főcsatorna mentén, helyenként a Dráva mentén találunk 
tőzegtelepeket. 

Szénhidrogének. (Összeállította: Mucsi Mihály). Jelenleg a Föld legfontosabb 
energiahordozói, valamint nélkülözhetetlen vegyipari alapanyagok. A kitercmlt 
szénhidrogének mennyiségének 3/4 részét energiaforrásként hasznosítják, közülük is 
elsősorban a kőolajat. A világtermelés az 1900 évi 20 millió tonnáról (amiből 10 milliót 
Baku termelt, 8 milliót az USA) jutott el az 1950 évi félmilliárd tonnán át a jelenlegi 

54. ábra: Magyarország kőszénelőfordulásai 
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3 milliárd tonnára. Ismert készletei a 100 milliárd tonnát meghaladják, reménybeli 
készletei 200 - 400 milliárd tormára becsülhetők. 

A kőolaj túlnyomóan szénhidrogén vegyületekből áll, de tartalmaz oxigén tartalmú 
vegyületeket (fenolok, karbonsavak, karbonsav észterek) is, sőt kén- és nitrogéntartalmú 
vegyületei is vannak. Főleg metánból, etánból, az ún. „nedves földgázok" pedig ezek 
mellett propánból és butánból állnak. Több-kevesebb CO2-t és N2-t is tartalmaznak. 

A szénhidrogének keletkezése részleteiben még ma sem teljesen ismert. Legtöbb adat 
a szerves eredet mellett szól. Növényi, állati szervezetek oxigénszegény környezetben, 
üledélegyűjtőkben felhalmozódva ún. „anyakőzetet" alkotnak, amelyekből a szervesanyag
tartalom egy része szerves oldószerekkel kioldható bitumen. A visszamaradó oldhatatlan 
rész a kerogén. ABELSON (1967) szerint az anyakőzetben levő szervesanyag-tartalom a 
Föld egészére vonatkoztatva ezerszerese az ismert összes szénkészletnek, és a Föld 
összes szervesanyag tartalmának 95 %-át alkotja. A kerogén az üledékgyűjtőben 
leülepedett szervesanyagból röviddel az eltemetődés után kialakul. Mai ismereteink 
szerint a kőolaj összetevői 1,5-3,5 km-es eltemetődési mélységben, 50-220 °C 
hőmérsékleti tartományban, agyagásványok jelenlétében, meglehetősen hosszú idő alatt 
alakulnak ki. 

A gázképződés megindul már a fejlődés korai szakaszában, és folytatódik a 
kőolajképződés alatt is, de fő tömege nagyobb mélységben, hőmérsékleten és nyomáson 
később képződik. 

A keletkezett szénhidrogének az 
anyakőzetből a nyomáscsökkenés irá
nyába vándorolnak (migrálnak), és 
megfelelő tárolótérrel (porozitással) 
rendelkező, kellően zárt környezetben 
levő kőzettestekben (csapdákban) fel
halmozódhatnak. A migrációs folyamat 
megindítója a diagenezishez tartozó 
üledék-tömörödés, valamint az agyagás
ványok vízleadása a diagenezis folya
mán. Nagy vonalakban a vándorlás az 
üledékgyűjtő központi (mélyebb) részei 
felől a peremek felé irányul és addig 
tart, ameddig valamilyen nem permeá-
bilis földtani alakulat azt meg nem 
szünteti (csapda alakul ki). 

A tárolókban a víz, az olaj és a gáz
fázis szétválik egymástól. Bármilyen 
minőségű porózus, vagy repedezett 

55. ábra: Tissot és Wclte evolúciós diagramja 
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kőzet tárolóvá válhat megfelelő geológiai körülmények közt. Leggyakoribb tárolók a 
homok, homokkő, konglomerátum, mészkő, dolomit, ritkábban márga. Egyszerű tároló 
szerkezet a boltozat át nem eresztő fedővel. Alaphegység kiemelkedések, sótömzsök 
felett alakul ki. Gyakori tároló a delta és self környezete, ahol a törmelékes üledékek 
kiékelődnek és pelites-karbonátos kőzetek válnak uralkodóvá. 

56. ábra: Magyarország szénhidrogén lelőhelyei 

A földtörténet különböző időszakaiban az archaikumtól ismerünk szénhidrogén 
keletkezést. A legrégibbek az ausztráliai archai bitumenes palák, valamint az Onyega tó 
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melletti, ugyancsak archai bitumenes-szenes kőzet, a sungit. Ipari jelentőségű szén
hidrogének a kambriumtól az újharmadkorig találhatók, de képződése ma is folyik (pl. 
Fekete-tenger). 

A legnagyobb lelőhelyek táblás területek felboltozódása útján jönnek létre (pl. a 
Perzsa-öböl környéke, Texas, Kelet-Európai tábla, stb). Hegyközi nagy medencékben is 
nagy mennyiség halmozódhat fel (pl. Venezuela, Irán, stb.). Az utóbbi időben a delták 
és selfek kerülnek a kutatás és termelés előterébe (Északi-tenger, Mexikói-öböl, stb.). 
Jelenleg a világ leggazdagabb olajmezője Ghawar Szaud Arábiában. 

A magyar szénhidrogénkutatás Erdélyben indult meg az I. Világháború előtt (Kissár-
mási földgáz). A mai Magyarország lelőhelyei a nagymélységű, fiatal süllyedékek 
peremein helyezkednek el. Legnagyobb telepünk Algyő és Szeged közt található. A 
tárolókőzet apró- és finomszemcsés homokkő, valamint medencealjzatra települő 
konglomerátum. Jelentős előfordulások még Üllés, Szánk, Kiskunhalas, Sarkadkeresztúr, 
Endrőd, Hajdúszoboszló, stb. Több esetben a tároló a kristályos alaphegység repedés
rendszere. Magyarország lelőhelyeit az 56. ábra mutatja be. 



Metamorf kőzetek 

A metamorfózis fogalma. A metamorfózis a kőzeteknek az eredeti kőzetképződési 
körülményektől eltérő fizikai és kémiai körülmények között, szilárd állapotban lejátszódó 
ásványtani és szerkezeti átalakulási folyamata. A mállás és a diagenezis nem tartozik a 
metamorfózis fogalomkörébe. A metamorfózis az ásványok és kőzetek szerkezeti, kémiai 
igazodása a megolvadás és a kőzettéválás zónái közt helyetfoglaló széles sáv fizikai és 
kémiai körülményeihez. 

A metamorfózis jelenségének osztályozása történhet kiterjedése szerint, valamint a 
két fő fizikai körülmény, a nyomás és a hőmérséklet (P-T) egymáshoz viszonyított 
mértéke szerint. így megkülönböztetünk: 

Lokális kiterjedésű metamorfózis 
- kontakt metamorfózis (termális metamorfózis) 
- tektonikus metamorfózis (diszlokációs metamorfózis) 
- hidrotermális metamorfózis (metaszomatózis) 

Regionális metamorfózis 
- dinamotermális metamorfózis 
- terhelési metamorfózis ("eltemetési" metamorfózis) 

Néha szokás még a lejátszódó kémiai események tekintetében is osztályozni: 
- izofázisos átalakulás (az ásványos összetétel változatlan) 
- allofázisos átalakulás (az ásványos összetétel változik) 
- izokémikus átalakulás (a kémiai összetétel változatlan) 
- allokémikus átalakulás (a kémiai összetétel változik) 

A metamorfózis jelenségének lehatárolása 

A diagenezis és metamorfózis helyének határa - szemmel nem érzékelhető 
változások hiányában - egyezményes alapon, a laumontit nevű zeolit megjelenésével a 
magmás jelenségektől való elhatárolás az anatektikus olvadás befejeződésének helyével 
vonható meg. Tehát az anatexis a legnagyobb fokú metamorf átalakulásként is 
felfogható, bár célszerű azt metamorf és magmás jelenségek közti átmenetként kezelni. 
A metamorfózis határait és felosztását az 57. ábra mutatja. 

A metamorfózis fő fizikai tényezői 

A fő fizikai tényezők - amelyek alakítják adott összetételű kőzet átalakulásának 
folyamatát - a hőmérséklet (T) és a nyomás (P). E tényezők hatása határozott földtani 
és tektonikai háttéren érvényesül, tehát szoros összefüggésben van a kéregmozgásokkal. 
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Ezért a metamorf folya
matok jellemzése elvá
laszthatatlan a kiváltó 
földtani okok ismeretétől. 

57. ábra: A metamorfózis felosztása 

A hő tényező általá
ban a Föld belső hőener
giája, amelynek nagysága 
függ a földkéregben' hely
zettől valamint a leját
szódó kéregmozgások 
erősségétől. A geoter
mikus gradiens (km/°C) 
jellemzi valamely kéreg
rész hőenergia ellátott
ságát. Ennek nagysága 
erősen függ a nagytek
tonikai jellegtől, pl. táblás 

területeken értéke alacsony, orogén övekben magas. Vékony kontinentális kéreg esetén 
is magas lehet (Nagyalföld). 

A hő a metamorf folyamatban hatását a másik fő tényezővel, a nyomással együtt fejti 
ki és egymáshoz való viszonyuk határozza meg a metamorfózis típusát. Ha a 
hőmérséklet alacsony (230 - 240 °C-nál kisebb) és a nyomás is kicsi, nem is jön létre 
metamorfózis (ez a diagenezis zónája). Ha a hőmérséklet erőteljesen megnő a 
nyomással szemben - pl. ha kőzetolvadék és szilárd kőzet érintkezik - kontakt 
metamorf jelenség áll elő, ami viszonylag nem nagy kiterjedésű, lokális hatást fejt ki. Ha 
a hőmérséklet és a nyomás értéke a folyamatban közel együtt változik, regionális 
metamorfózis jön létre. Ha viszont a nyomás kerül túlsúlyba és a hőmérséklet 
elhanyolható hozzá képest, tektonikus metamorfózis alakul ki. 

A nyomás nagyságának kialakításában kétféle fő ok játszik szerepet: (1) a gravitáció, 
azaz a fedőkőzetek súlya, (2) a kéregmozgások, a „hegységképző erők". Táblás 
területeken (pl. Kelet-Európai tábla) a terhelési nyomás érvényesül a metamorf 
folyamatokban, a kéregmozgások e területeket elkerülik. Kőzetanyaguktól függően 7-10 
km mélységben pusztán a kőzetoszlop súlya is létrehoz metamorf átalakulást. Tehát a 
földkéreg bizonyos mélység után mindenütt metamorf képződményekből áll, és magának 
a köpeny külső részének állapotát is elvileg metamorfnak tekinthetjük, ha csak a 
nyomást és hőmérsékletet vesszük számításba. 

Az orogén területeken (konvergens lemezszegélyeken) a gravitáción kívül, a 
tektonikai okokból létrejött nyomás is igen lényeges tényező. Mivel egykori geoszink-
linális üledékek metamorfózisa történik, a jelenlevő víznek is (mint vízgőz) nagy szerepe 
van a nyomás alakításában. Hatására az ásványok átalakulása gyorsabban bekövetkezik, 
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sőt az anatektikus 
olvadás létrejöt
tének is a vízgőz
nyomás a legfon
tosabb tényezője a 
hőmérséklet mel
lett. A nyomás és 
hőmérséklet alaku
lását konvergens 
lemezszegélyeken 
az 58. ábra mutat
ja be. Az ábra 
egyúttal azt is jól 
mutatja, hogy 58. ábra: Metamorfózis konvergens lemezszegélyeken 
konvergens lemez
szegélyeken egymástól függetlenül páros metamorf övek jönnek létre. Az egyik öv a 
szigetívek alatti kontinentális kéregrészben foglal helyet, ahol kis és közepes P-T-jű 
regionális átalakulás megy végbe, melynek tetőzése az anatektikus gránitképződésben 
nyilvánul meg. A másik öv az alábukó óceáni lemez és a koninensperem ütközőfelületén 
alakul ki, ahol nagy P-vel és kis T-vel jellemezhető átalakulás megy végbe. 

A metamorf differenciáció 

A metamorfózis előrehaladtával (növekvő P - T körülmények között), az instabillá 
váló ásványok átalakulásával, djffúz módon anyagvándorlás megy végbe (allokémikus 
átalakulás) és a visszamaradó anyagból új ásványok keletkeznek, amelyek H2O-ban és 
Si02-tartalomban szegényebbek lesznek. De távoznak a karbonátokból a CO2 és a H 2 O, 
az agyagásványokból fokozatosan a H 2 O, és az előbbiek fokozatosan átalakulnak 
mészszilikát ásványokká (diopszid, augit), az utóbbiak csillámokká, majd egészen magas 
fokon ortoklásszá. A távozó komponensek közül a víz alkotja a legnagyobb tömeget. Ez 
részben pórusvíz, részben a hidroxil tartalmú ásványok OH-ja. 

Az üledékes kőzetekben a pórusvíz és az ásványokban kötött víz mennyisége elérheti 
a kőzet súlyának 30 %-át is. A metamorfózis bekövetkeztével ez az érték rohamosan 
csökken. Pl. az agyagos kőzetek vízvesztesége a metamorf övben átlagosan már csak 4 
% körül van. Ennek elvesztésével is egy km3 kőzetből több, mint százmillió tonna víz 
fog távozni a rendszerből. A metamorf átalakulás hőmérsékletén ez a távozó víz a 
kőzetpórusokban és repedésekben hidrotermális ásványfelhalmozódásokat hozhat létre 
a mobilizált elemekből és ásványokból. Növekvő metamorfózis folyamán - azaz 
„progresszív metamorfózis" kapcsán - általában hidrotermális front halad a metamor
fózis zónája felett. 
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A vízzel együtt jelentős mértékű kovaanyag is távozik. Ha a kőzet nem eléggé per-
meábilis (áteresztő), a kovaanyag nem képes messzire távozni, hanem jelentős méretű 
kvarc-kiszorításokat okoz a kőzet palássági lapjai közt. A távozó vízzel és kovasawal 
együtt a metamorfizálódó kőzetből, annak elemösszetétele függvényében és elemkészlete 
szerint (annak arányában) különböző színesfémek is eltávozhatnak. Ezekből (ha 
elegendő a mennyiségük), a metamorfózis zónája felett hintett, vagy ha repedések is 
találhatók a kőzetben, teléres ércesedés alakulhat ki éppen úgy, mint az utómagmás 
működésnél. Ez a hidroterma azonban elsősorban kvarcban és kalcitban gazdag, az 
utómagmás hidrotermális telérekhez viszonyítva fémtartalma rendszerint csekély. 

A víz szerepe a metamorf differenciációban tehát sokrétű. 
1. A gőz magas nyomást idéz elő, így vezérli a metamorf folyamatot, 
2. Csökkenti a metamorf reakciók hőmérsékletét éppen úgy, mint a magmás 

főkristályosodásnál, 
3. Meggyorsítja az átalakulási folyamatot, 
4. Aktív oldószerként hat a résztvevő kémiai összetevők tekintetében. 

A fordított jellegű átalakulást - amikor csökkenő nyomás és hőmérséklet miatt történik 
metamorfózis - diaftorézisnek vagy retrográd metamorfózisnak nevezzük. A leírt 
differenciációs jelenségek fordítottja csak néhány ásvány esetében történik, nagy 
általánosságban nem. Pl. a földpátok szericitesednek, a biotitok kloritosodnak, a 
gránátok kloritosodnak, stb., nem pedig staurolittá vagy muszkovittá stb. alakulnak. A 
retrográd folyamat progresszíven keletkezett metamorf kőzettömegek utólag létrejött 
tektonikus zónáiban, a felszíni mállás övében, stb. jön létre. 

A lokális kiterjedésű metamorfózis típusai 

(1) Kontakt metamorfózis a magmás intrúziók olvadékanyagának hőhatása környe
zetére. A mellékkőzet milyenségétől és a benyomuló olvadék hőmérsékletétől és hő-
kapacitásától (tömegétől) függően az 59. ábra szerinti kontakt udvar jön létre a 
mellékkőzetben, míg maga az intrúziós tömeg is a peremein átalakul (belső kontakt 
udvar). A külső kontakt udvar mérete néhány m-től néhány száz m-ig terjed. Ritkán 
km nagyságrendű is lehet, viszont a kőzettelérek (aput, pegmatit, stb.) csak néhány cm-s 
kontakt udvart hoznak létre. 

A kontakt udvar jelenléte a magmaintrúzió bizonyítéka. Batolitok mindig rendelkez
nek kontakt udvarral (pl. Velencei hegység), de az anatektikusan olvadt és helyben
maradt tömegeknek ilyen udvara nincs (pl. Mórágyi vonulat). 

A mellékkőzet milyensége és a benyomult magma kémizmusa igen fontos tényező 
a kontakt jelenségek létrejöttében. Karbonátos mellékkőzetnél jellegzetes mészszilikát 
szaruszirt kőzet keletkezik az érintkezési felületen diopszid, ensztatit, epidot 
ásványokkal, gyakran vasas metaszomatózissal, az ún. „szkam"-nal. Az olvadék 
vastartalma a reakcióképes karbonátos mellékkőzetbe beépül és ott bonyolult geokémiai 
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folyamat követ
k e z m é n y e k é n t 
feldúsul. A létre
jövő hematit, vagy 
szulfidásványok 
tömege kiszorítja 
az eredeti ásvá
nyokat. Mind a 
külső, mind a 
belső kontakt 
udvarban jelentős 
ércfelhalmozódá-
sok jönnek létre. 
Pl . Vaskő, Dog-
nácska a Bánát
ban, vagy a recski 
mélyszintek, ahol 59. ábra: Kontakt udvar magmás intrúziónál 
triász időszaki 
mészkő és szubvulkáni andezit kontakt udvarában jelentős rézérc felhalmozódás történt 
(37. ábra). 

Nem karbonátos mellékkőzet esetén a kontakt övben kevésbé bonyolult átalakulások 
mennek végbe különösen akkor, ha a mellékkőzet magmás, vagy metamorf kőzet. 
Agyagos mellékkőzetekben ugyancsak szaruszirt kőzettel kezdődik a kontakt öv, de az 
kis vastagságú, és hamar átmegy különböző típusú kontakt palákba. Ércásvány dúsulás 
e típushoz ritkán kötődik. Kordierit, hornblende, epidot ásványok keletkezése jellemző. 

42) Tektonikus metamorfózis, más néven diszlokációs metamorfózis, vagy 
kataklasztos metamorfózis mindig kéregmozgásokat kísérő nyírási jelenség. A 
törésvonalak mentén történt kőzetmozgások a mozgás nagyságától és a kőzet 
merevségétől függően a mozgás övében felaprózzák a kőzeteket, sőt esetenként meg is 
őrük azokat. Az őrleményt a törésvonalban vándorló oldatok cementálják. Nagy, 
horizontális elmozdulás mentén a tektonikus metamorfózis 3-5 km széles övben is 
lejátszódhat, azaz ilyen szélességben megörlődhet a kőzet. Az így létrejött metamorfit 
a milonit. Ha nem őrlődik finomra, kataklázit keletkezik. A kristályos palák 
gyűrődéseinek keletkezésekor a palássági lapok egymáson való elcsúszása is tektonikus 
metamorf jelenségeket hoz létre. 

Nagy energiájú, tektonikus csúszásoknál előfordulhat, hogy a csúszási hő az 
őrleményt megolvasztja és „álmagmás" kőzet, a pszeudotachylit keletkezik. 
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A regionális metamorfózis típusai 

A regionális metamorfózis kétféle módon jelenik meg: 
(1) regionális „betemetődéses" (burial) metamorfózis, amelynek nincs kapcsolata a 

hegységképződéssel, magmás intrúziókkal tektonizmussal, csak a süllyedéssel. Amint 
már említettük, ebben az esetben a kőzetoszlop súlya váltja ki a metamorf átalakulást. 
A hőmérséklet is sokkal kisebb, mint a másik regionális metamorfózis típusnál. Az 
eredeti kőzetszerkezet nagymértékben megőrződik. Mély medencékben, táblás területek 
mély zónáiban jön létre, és csak kisfokú átalakulással jár. 

(2) Dinamotermális metamorfózis mindig a konvergens lemezszegélyeken alakul ki, 
ahol az üledékképződés és a magmatizmus sajátos együttesének a regionális metamor
fózis minkét változata szerves tartozéka (lásd: 58. ábra). Mind az üledékgyűjtő nyitott 
állapotában, mindpedig annak teljes összezáródásakor (a lánchegység teljes felgyűrődése
kor) regionális metamorf események játszódnak le. 

A fellépő hőmérséklet 
és nyomás igen tág határok 
közt mozoghat, 200 - 800 
°C, illetve 2-10 kb érték
közök a jellemzőek (60. 
ábra). A P-T tényezők az 
eu- és miogeoszinklinális 
üledékeket a velük együtt 
előforduló egyidős mag
matitokkal (vulkánitokkal) 
együtt térrövidülés kapcsán 
összegyűrik, és olyan mér
tékig átalakíthatják, hogy a 
tömeg központi részeiben 
meg is olvaszthatják. Ezért 
található rendszerint a 
lánchegységek központi 

zónájában anatektikus gránit öv, amelyet különböző fokozatokig átalakult metamorf 
köpeny vesz körül. 

Az átalakulás mértékét a kőzeten látható alaki tulajdonságokon kívül jellegzetes 
ásványos összetétel jellemzi. Az alaki tényező elsősorban a palásság, ami sohasem 
tévesztendő össze az üledékes kőzetek rétegzettségével, amely üledéklerakódási bélyeg. 
A palásságot pedig a nyomás irányára merőleges felületekbe rendeződött, a metamorf 
differenciáció kapcsán keletkezett lemezes, vagy oszlopos ásványok okozzák. így - ha 
az eredeti rétegződés még felismerhető - a palásság a rétegeket gyakran metszi is. A 
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rétegződés azonban rendszerint hamar eltűnik a metamorf folyamat kapcsán a kőzetből, 
csak a leggyengébb átalakulásoknál marad meg. 

A regionális metamotfózis mértéke jellemző ásványokkal és ásványtársulásokkal 
adható meg, amelyek mintegy a P - T viszonyok indikátoraként szerepelnek. Az első -
és mindmáig legjobb - beosztást B A R R O W készítette 1893-ban, a Grampians (Skót 
Felföld) geológiai térképezése során. Változatlan üledékes kőzet felől kiindulva, a 
metamorf kőzettömeg csapására merőleges irányban haladva, jellegzetes ásványöveket 
vett észre, amelyekkel az egyhangú, nagykiterjedésű metamorf kőzettömegben számos 
zónát el tudott különíteni. A jellemző ásványokat - amelyek egyben egy bizonyos 
átalakultságj fokot is fémjeleznek - index ásványoknak nevezte. A még nem metamorf 
kőzetekből kiindulva egészen anatektikus módon megolvadt gránit-tömegig az alábbi 
index ásvány zónákat különítette el a metamorfózis növekvő sorrendjében: 

1. klorit zóna 4. staurolit zóna 
2. biotit zóna 5. disztén zóna 
3. alamandin zóna 6. szillimanit zóna 

A szillimanit zónában megjelennek az anatektikus olvadás első jelei a káliföldpát 
„porfiroblasztok", majd a vegyes (olvadék és szilárd szakaszokat tartalmazó) kőzet, a 
migmatit jön létre, amely végül gránitba megy át. A migmatitok képződése nem mindig 
a szillimanit övben kezdődik, hanem kellő víztartalon (vízgőznyomás) esetén már a 
staurolit övben, sőt esetenként as almandin övben megkezdődhet. Ilyenkor a további 
ásványövek nem jönnek létre, mert a rendszer megolvad, mielőtt azok létrejönnének. A 
magyarországi metamorfitokban is jól felismerhető ásványzónák vannak. 

G R U B E N M A N N és B E C K E , majd később G R U B E N M A N N és NlGGLl a nyomás és 
hőmérséklet, valamint a jellemző ásványok figyelembevételével háromosztatú rendszert 
hozott létre, amelyeket, ha nincs szükség pontosabb jellemzésre, ma is használnak. A 
három öv a következő: 

(1) Epi-öv: kis nyomás, alacsonyabb hőmérséklet. A nyomás irányított. Jellemző 
ásványai mind OH" tartalmúak. Ezek a klorit, szeriéit, talk, epidot, szerpentin, 
stb. 

(2) Mezo-öv: közepes, irányított nyomás, a hőmérséklet már magasabb. 
Jellegzetes ásványai a gránátok, muszkovit, biotit, staurolit, disztén. Rendsze
rint kitűnően palás kőzetek. 

(3) Kata-öv: a legmélyebb zónák, irányítatlan nyomás, magas hőmérséklet 
egészen az anatexisig. Jellemző ásványai a szillimanit, kordierit, piroxének. Ha 
nem következik be olvadás, majdnem tiszta piroxén és gránát kőzet is 
létrejöhet. 

ESKOLA, P. kémiai alapon jellemezte a különböző regionális metamorf állapotokat 
az ún. „fácies" szemlélet alapján. Véleménye szerint adott kémiai összetétel mellett 
adott nyomáson és hőmérsékleten csak néhány ásvány lehet stabilis, a többi átalakul, 
vagy elvándorol. E jellemző ásványok összessége a metamorf ásványfácies. Természeti 
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megfigyelések és laboratóriumi modellkísérletek alapján mind a kontakt metamorfózisra, 
mind a regionális metamorfózisra kidolgozta a lehetséges fácieseket, amelyek egyben 
jellegzetes metamorf kőzettípusokat is jelentenek. így a kontakt metamorfózisban négy 
fáciest különböztet meg, míg a regionális metamotfózisban hat fáciessel képes jellemezni 
a folyamatot, függetlenül a metamorfózis előtti kőzet minőségétől. A barrowi 
ásványzónák általában csak agyagtartalmú üledékes kőzetek átalakulásának jellemzésére 
megfelelők. 

A fáciesek egyedül sohasem jelennek meg, hanem a metamorf környezet különböző 
helyeire jellemző állapotok ( P - T állapotok) szerinti együttest, ún. fáciessorokat 
alkotnak. Magas fokú átalakulás (amely a metamorf öv mélyzónáiban játszódik le) 
megfelelő fáciesét a metamorf öv magasabb részein a kisebb nyomású és hőmérsékletű 
helyek fáciesei kísérik. 

A legkorszerűbb mai metamorf beosztás WlNKLER, H . nevéhez fűződik, aki 
megtartotta Eskola négy kontakt metamorf fáciesét, viszont a regionális metamorfózist 
kritikus ásványok, ásvány-együttesek alapján négy fokozatba osztotta. 

(1) Nagyon kisfokú metamorfózis: laumontit és egyéb zeolit kritikus ásványokkal. 
Palásság még nem alakult ki, csak speciális vizsgálatokkal határolható el a 
diagenezis övétől. Anchimetamorf zónának is nevezik. 

(2) Kisfokú metamorfózis: zoizit, biotit muszkovit, hornblende (zöld amfibol) 
megjelenése jelzi a kőzetben. Már palás a kőzet, a zeolitok ezen a fokon 
eltűnnek a kőzetből. A Grubenmann féle epi-öwel azonos. 

(3) Közepes fokú metamorfózis: kordierit és/vagy staurolit megjelenésével, 
szillimanit képződésével, a kloritfélék eltűnésével jellemezhető. Kb. megfelel 
a Grubenmann-Becke féle mezoövnek. 

(4) Nagyfokú metamorfózis: a káliföldpátok képződése, a muszkovit és egyéb -
OH tartalmú ásványok lebomlása jellemzi. (Itt már a víz semmilyen formában 
nem lehet jelen.) Itt kezdődik a parciális olvadás (részleges olvadás, 
migmatitosodás) is. Ha nincs olvadás, regionális hipersztén öv alakul ki, 
eklogit kőzet jön létre. A Grubenmann-Becke féle kataövnek felel meg. 

Winkler a négyes beosztás finomításaként Eskola ásványfácieseit használja, amiket 
számos alfáciessel kibővített, sőt laboratóriumi modellkísérletekkel megállapította a 
hozzájuk tartozó P - T értékeket is. A jellemző ásványokat geotermométerként, ill. 
geobarométerként használja. Segítségükkel a metamorfózis fizikai körülményei 
számszerűen is megadhatók. 

A metamorfózis előtti kőzetminőség szerepe 

A metamorfózis folyamata rendszerint hosszantartó, miközben a P - T körülmények 
a kéregmozgások miatt gyakran változnak. Előfordul, hogy egy kompressziós periódust 
lazulás követ, vagy akár újabb kompressziós szakasz következik a lazulási szakaszra. 
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Egyetlen kompressziós szakaszból, majd lazulásból álló metamorfózis igen ritka. 
Rendszerint többszakaszú, azaz „polimetamorf' az átalakulás. Az átalakulás ideje alatt 
a kőzet rendszerint nem jut kémiai egyensúlyba, mert nincs elegendő idő az instabillá 
vált ásványok eltűnésére. Hamarabb történik változás a P-T-ben, minthogy az egyensúly 
létrejöhetne. Ennek normális következménye az, hogy az átalakuló kőzetben rendszerint 
megőrződnek bizonyos ásványok, esetleg szerkezetek korábbi állapotokból, vagy akár a 
metamorfózis előtti állapotból is. Tehát a létrejövő metamorfit milyenségét a pre-
metamorf kőzetminőség nagymértékben befolyásolja. A következő táblázat mutatja, hogy 
a különféle kőzetekből a regionális metamorfózis különböző fokozatain milyen 
metamorfitok keletkeznek. 

A kőzetek összetételének alakulása a regionális metamorfózisban 

Eredeti kőzet Regionális metamorfózis Eredeti kőzet 

kisfokú közepes nagyfokú 

Kvarchomokkő kvarcit kvarcpala kvarcpala 

Grauwacke „félpala" pala (gneisz) gneisz 

Konglomerátum deformált konglomerátum (gneisz) 

Márga meszespala mészszilikát gneisz mészszilikát gneisz 

Mészkő palás mészkő márvány márvány 

Dolomit palás dolomit dolomit-márvány dolomit-márvány 

Pelit agyagpala (fillit) csillámpala gneisz 

Savanyú lávakó'zet metariolit gneisz gneisz 

Neutrális lávakőzet metaandezit gneisz (amfibolos) gneisz (amfibolos) 

Bázikus lávakőzet metabazalt amfibolit amfibolit (granulit) 

Savanyú, neutr. 
plutói 

gneiszgránit 
(diorit) 

gneisz gneisz 

Bázikus plutói metagabbró amfibolit amfibolit (granulit) 

Ultrabázikus kőzet szerpentinit amfibolit eklogit, charnokit 

Gneisz gneisz gneisz gneisz (granulit) 
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A fontosabb metamorf kőzettípusok 

Az anchimetamorf kőzetek (nagyon kisfokú metamorfitok) makroszkóposán nem 
különböznek a premetamorf kőzettől ("anyakőzetük"-től), így külön elnevezést sem 
kapnak. Viszont megemlítjük a jellegzetes nagyon kisfokú kritikus ásványokat e 
kőzetekkel kapcsolatban: laumontit, prehnit, pumpellyit, lawsonit, stb. 

Kisfokú metamorfitok 

Agyagpala: fekete, szürke, zöldesszürke, vörösesszürke színű kőzet. Kitűnően 
palás, jól hasítható. A metamorfózis folyamán az agyagásványokból szeriéit 
keletkezett, ezért sokszor selyemfényű. 

Fillit: világoszöld, zöldesszürke, szürke, finompalás, kvarcból, szericitből és klorit-
ból álló finomszemcsés kőzet. 

Kloritpala: kloritból, albitból, epidotból, kevés kvarcból álló, finomszemcsés, 
finompalás, sötétzöld színű kőzet, amely általában bázikus tufák metamor
fózisával jön létre. 

Porproid, porfiritoid: riolit-, dácit-, vagy andezittufa, ártufa, vagy láva átalakult 
változata. Szericitesedett földpátból, kvarcból, szericitből és kloritból áll. 
Gyakori benne az albit. 

Metabazalt: bázikus lávák, tufa átalakult változata. Labradorit, klorit tartalmú, 
sötétzöld, vagy sötétszürke kőzet, titanittal, epidottal. Jellegzetes geoszink-
linálisbeli vulkáni kőzet. 

Szerpentinit: ultrabázikus kőzetek (dunit, lherzolit, harzburgit) olajzöld, puha 
átalakult terméke. Az olivin és a piroxének szerpentinásványokká alakulásával, 
vízfelvétel útján jön létre. Jellegzetes geoszinklinális-beli kőzet (ofiolit), amely 
köpenyeredetű kőzetek átalakult terméke. 

Csillámpala: biotitból és/vagy muszkovitból, kevés kvarcból, kevés fölpátból álló 
kőzet. Ha a muszkovit van túlsúlyban, akkor világosszürke, ha a biotit, akkor 
sötét barnásszürke színű. Leggyakoribb változata a „kétcsillámú pala". Ha 
földpáttartalma 20 % fölé dúsul, akkor földpátos csillámpalának mondjuk. A 
csillámok összes mennyiségének a 20 %-ot meg kell haladnia. Pelites eredetű 
üledékes kőzetből keletkezik. Nemcsak kis, hanem közepes fokú metamorfit-
ként is előfordul, amikor ásványtartalma index ásványokkal (almandin, 
staurolit, disztén, szillimanit) bővül. Ezek a csillámpala nevébe is bekerülnek, 
pl. gránátos csillámpala. 

Kristályos mészkő (dolomit): karbonátkőzetek átkristályosodása útján jön létre 
úgy, hogy sem ásványos, sem kémiai összetétele nem változik. Összetétele 
magasabb metamorf fokon sem változik, legfeljebb durvább szemcsés lesz. 
Értékes díszítőkő. 
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Gneiszgránit: gránit kőzet enyhén palásodott változata, amelynek összetételében 
ezáltal semmilyen változás nem jön létre. 

Közepesfokú metamorfitok 

Csillámpala: a kisfokú metamorfitoknál említett kőzet a közepes fokozatban 
gránát, stauroht, disztén, szulimanit index ásványokkal bővülhet, sőt megjelen
hetnek benne a mikroklin, vagy ortoklász porfiroblasztok is. 

Gneisz: földpátból, csillámból és kvarcból, valamint az előbbi index ásványokból 
álló igen jól palás kőzet. Szürke, ha biotitdús, akkor sötétszürke színű. Földpát 
tartalma 20 %-nál nagyobb, csillámtartalma 20 %-nál kisebb. Vannak 
muszkovit-, kétcsillámú-, és biotitgneisz változatok. Index ásványok jelenlétekor 
a névben azt fel kell tüntetni. Pl. gránátos kétcsillámú gneisz, gránátos, 
diszténes biotitgneisz, stb. 

A gneisz a leggyakoribb metamorf kőzet, amely nemcsak grauwacke, 
hanem pelites eredetű kőzetekből, savanyú és neutrális magmatitokból is 
létrejöhet. A gránit képződését közvetlenül megelőző metamorf kőzettípus. Az 
anatektikus olvadás a gneiszek káliföldpát tartalmának fcldúsulásával kezdődik. 
Gneisz keletkezik továbbá a legtöbb metamorf kőzet újra metamorf állapotba 
kerülésével is. Legfeljebb építőkőként használják. 

Amfibolit, amfibolpala: zöld amfibolból (hornblendéből), bázikus plagioklászból 
(labradorit, bytownit) és néha kevés kvarcbóljárulékos elegyrészként titanitból 
álló, sötét olajzöld, igen szívós, aprószemcsés kőzet. Ha a palásság nem 
észlelhető rajta, akkor nevezzük amfibolitnak. Bázikus és ultrabázikus 
magmatitok magasabbfokú metamorf formája. Gyakran tartalmaz index 
ásványokat is (főleg gránátokat), amiket a névben is fel kell tüntetni, pl. 
gránátos amfibolit. 

Mészszilikát gneisz: márgák, dolomitmárgák átalakulási terméke. Tremolitból, 
diopszidból, plagioklászból álló, világosszürke, igen szívós, kemény kőzet. 
Sokszor epidotos. 

Kvarcpala (kvarcit): a kvarchomokkő magasabb metamorf megjelenési formája. 
A kvarcszemcsék ellapulása miatt a közepes fok felső határa közelében válik 
palássá. 

Nagyfokú metamorfitok 

Gneisz: ásványtanilag az előbbiekben leüt módon jellemezhető. Rendszerint az 
anatektikus olvadást közvetlenül megelőző stádiumban (káliföldpát por-
firoblaszt képződés) levő kőzet, amikor a K-földpátok annyira felszaporodnak, 
hogy a palásság síkjában összeérnek egymással és megolvadnak. Előrehaladot-
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tabb változata a migmatit, amely a metamorfltoktól a magmás kőzetek felé 
képezi az átmenetet. Ha nem keletkeznek K-földpátok, akkor helyettük 
piroxének jönnek létre a kőzetben. 

Granulit: világosszürke, kvarc, földpát és piroxéntartalmú, néha gránáttartalmú 

Eklogit: ultrabázikus, néha bázikus kőzetek nagyfokú metamorf terméke. Igen 
nagy fajsúlyú, piroxénből (omfacit) és gránátból (pirop) álló metamorfit. 
Kémiai összetétele a Föld köpenyének összetételével azonos. Felszínen csak 
igen ritkán, kis mennyiségben található. 

Magyarország metamorf kőzetei 

Magyarország kristályos medencealjzatát főleg metamorfitok, kisebb mennyiségben 
gránit alkotja. A harmadidőszak előtti medencealjzatban a Zágráb-Dunaújváros-Szerencs 
vonaltól délre általában közepesfokú gneiszek, csillámpalák, amfibolit és ritkán márvány 
betelepülések alkotják az aljzatot. Gyakran tartalmaznak gránátokat, staurolitot, 
ritkábban disztént és szillimanitot. A dél-dunántúli kristályos palák általában magasabb 
fokú metamorf folyamatokat képviselnek, mint az alföldiek, bár az anatektikus 
gránitképződés minkét területen megtalálható két nagyméretű és több kisebbméretű 
gránitvonulat alakjában (Mórágy-Kecskemét-Cegléd, ill. Ferencszállás-Battonya, stb. lásd 
35. ábrát). Ez a metamorfózis, amely több szakaszból álló polimetamorfózis volt, még 
a felső karbon kor előtt lejátszódott. Pontosabb kor azonban jelenleg nem adható meg. 
Egyes kutatók szerint prekambriumi is lehet. 

kőzet. 

vagy nagyon 
kisfokú metamor
fitok találhatók. 
Főleg fillit, csil
lámpala, kris-

Az említett 
vonaltól északra 
elterülő ország
rész medencealj
zatában a Sopro
ni hegység és a 
Kőszegi hegység 
egyes részeinek 
kivételével 
amelyek közepes 
fokúak - , ál
talában kisfokú, 

61. ábra: Magyarország metamorf képződményei 
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tályos mészkő és kloritpala alkotja az aljzatot. Sopronnál különböző típusú gneiszek, a 
Kőszegi hegységben pedig a gneiszeken kívül zöldpala, talkpala és szerpentinit is 
található. Korukat tekintve az egész öv képződményei karbon időszaki metamorfózis 
eredményei. Kivétel a Kőszegi és Szendrődi hegység, amelyek mezozóos átalakulásúak, 
tehát már az alpi hegységképződés formálta azokat. Közülük a Kőszegi hegységnek a 
metamorfózis előtti kőzetanyaga is mezozóos volt, akárcsak az Alpok ún. Pennini 
zónájáé. A Szendrői hegység premetamorf anyaga devon korú. 

Magyarország metamorfit tömege tehát nagyrész mélységi helyzetű. Felszínen az 
ország déli feléből csak Ófalunál találunk foltokat (K-Mecsek). Az északi félen több 
metamorfit van felszínen, így a Balatonfelvidéki fillit, a Szabadbattyáni, Polgárai 
kristályos mészkő, a Velencei hegységi kontakt pala, a Dunántúli középhegység 
metamorfltjai. Sopronban polimetamorf gneisz található, amely jól azonosítható a Keleti-
Alpok variszkuszi metamorfitjaival. Még jobban azonosíthatók a mezozóos Kőszegi 
hegységi felszíni kristályos palák a Központi-Alpok paláival. A szendrői és upponyi 
nagyon kisfokú metamorfitok az Északi középhegység legidősebb, és egyben a leg-
metamorfabb képződményei a felszínen, kivéve az ország legészakkeletibb csücskét, ahol 
Felsőregmecnél kőszenes karbon időszaki, nagyon kisfokú palák alatt az alföldi kristályos 
palákkal azonos anyagú, közepes fokozatú gneisz található. Ez az előfordulás azonban 
szerkezetileg nem az Északi középhegységhez, hanem az Alföld aljzatához tartozik. (61. 
ábra) 

A kőzetek fejlődése és körforgása a természetben térben és időben 

A magmás, üledékes és metamorf kőzettan ismeretanyaga világosan mutatja, hogy 
a kőzetek kialakulása, fejlődése és átalakulása közvetlenül, vagy közvetve az egész kéreg 
és a felső köpeny fejlődésével összefügg. A kőzettan nagy jelenségei tehát egyben 
(miután csak a litoszféra fejlődésén, mint háttéren vizsgálhatók), a földtörténet, 
földfejlődés nagy jelenségeivel is azonosak. Maga a földfejlődés ciklusossága és a 
kőzetfejlődés ciklusossága nagymértékben azonos. E fejlődési háttéren a kőzetek 
keletkezése, lepusztulása, majd újrakeletkezése folyamatában a víz körforgásához hasonló 
ciklusosság mutatható ki. E körforgás háromféle nagyságrendű jelenség: 

I. A litoszféra kialakulása és fejlődése. Az eredetileg akkréciósan összállt (a mai 
nézetek szerint 4,6 milliárd évvel ezelőtt), külső zónáiban hideg égitest, főleg külső 
hatásra (meteorit hullás) 4,2-3,9 milliárd év között külső zónáiban is megolvadt, és így 
összefüggő olvadék és gázhéj vette körül a magot. A kőzetfejlődési nagyciklus ezen 
olvadék tömeg kialakulásával kezdődött, és ma is tart. Befejezése csak akkor történhetne 
meg, ha a Föld kőzetöve valamilyen forradalmian nagy változás következtében teljes 
egészében ismét olvadékká válna. 

E fejlődési ciklus kőzettani (és természetesen földtörténeti értelemben is) számos 
nagy esemény sorából áll. Ezek: 
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1. Izzóvá válás, azaz az ősmagma kialakulása, amelyben még nem különült el a 
köpeny és a kéreg anyaga. Ennek keletkezése a Hold-vizsgálatok alapján 4,2-3,9 
milliárd év közt volt. 

2. A megolvadást kiváltó külső ok megszűnése után rohamos sebességgel differen-
ciációs folyamatok indultak meg az olvadéktömegben, és befejeződött az őslégkör 
kialakulása is, benne az óceánok gáz-gőz állapotú víztartalmával. Majd az eredetileg 
bazaltos összetételű ősmagma kőzettani értelemben is differenciálódni kezdett. Ennek 
következtében kialakult a köpeny, a magma ultrabázikus jellegével, valamint a savanyú 
differenciátum tömeg, amelyből a differenciációval párhuzamosan (főleg a víznek az 
atmoszférába távozása, valamint a hő-diszciplináció miatt) gyorsan „protokéreg " 
keletkezett. Ez az igen intenzív és többirányú köpenykonvekció miatt nem alakulhatott 
összefüggő héjfelületté, hanem gyorsan vastagodó szigetek, pajzsok formájában úszott 
a még folyékony olvadékban. E pajzsokat tekinthetjük a kontinensek őseinek, a köztük 
levő teret pedig az ősóceánok medencéinek, amelyeket vékony, bázisos összetételű, 
törékeny kéreg borított. A köpenykonvekció következtében a mélyből felfelé irányuló, 
majd vízszintesbe forduló hő- és anyagáramlatok a továbbra is keletkező savanyú 
differenciátumokat a kontinentális pajzsokhoz hajtották, gyorsan növelve ezzel azok 
tömegét és kiterjedését. Miután a vékony és törékeny, bizonyára mikrolemezekre 
töredezett „ősóceáni" kéregrészek az intenzív konvekció hatására jelentős mozgást 
végeztek, a horizontális sodródásnak, szubdukciónak és obdukciónak (természetesen kis 
méretekben) már ki kellett alakulnia. 

3. A gyors lehűlés miatt végül kialakult az első összefüggő litoszféra. Az erre a 
helyzetre jellemző felépítés a Föld külső öveiben kissé más volt, mint napjainkban. A 
szilárd kéreg alatt ugyanis nem a köpeny anyaga következett, hanem a jelenlegi alsó 
kéreg-felső köpeny átlagösszetételére hasonlító ún. „komatiit" zóna. E komaiitek olyan 
- leginkább a bazalra hasonlító - archai korú kőzetek, amelyekben a bazaltos kémiai 
összetétel mellett a magas, 12-25 % MgO tartalom a jellemző. A komatiit a valódi 
köpeny és a valódi kéreg közti átmeneti zónák anyaga, amely nagy tömegében addig 
létezett, amíg a határozott kéreg-köpeny elkülönülés, és ezzel a Mohorovicic felület 
kialakulása be nem következett. Ez az elkülönülés lényegében 2,6 milliárd éve fejeződött 
be, és ez az időpont egyben az archaikum befejeződése is a földfejlődésben. 

Az összefüggő litoszféra kialakulásával párhuzamosan természetesen kialakultak a 
mai stílusú lemezmozgások, és a velük kapcsolatos kőzetkeletkezési jelenségek is. A fő 
különbség az archai és a mai lemeztektonikai jelenségek közt az archai változások 
nagyobb sebessége és a létrejövő magmás kőzetek legnagyobb részének komaiites 
jellege. 

A kéregfejlődés komaiites szakaszán a Föld további fejlődésére nézve forradalmi 
változások játszódtak le. Ilyen volt a vizek kondenzálódása az atmoszférából és a 
mélyből jövő könnyenillókból (kb. 2,9 - 2,8 milliárd éve), valamint az élet keletkezése a 
tengerekben. Ez utóbbi szoros összefüggésben áll az óceáni kéreg keletkezésével, mivel 
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az élet - jelenlegi felfogásunk szerint - divergens lemezszegélyeken, óceánközépi 
hátságok mélyhasadékaiban (riftjeiben) a tengervíz és magma kölcsönhatásán alapuló 
hidrotermális folyamatok szervesanyag generáló és polimerizáló hatására jött létre. 
Ennek időpontját őslénytani bizonyítékok alapján 3,8-3,6 milliárd évvel ezelőttre 
helyezik, és az adott helyeken kőzettani tekintetben pontosan definiált rift környezetet 
mutatnak ki, azok jellegzetes kőzetasszociációival (ofiolit, radiolarit, kristályos mészkő). 

A fanerozóikum kezdetétől (2,6 milliárd év) napjainkig a kőzetfejlődés többé-kevésbé 
azonos stílusú, és hasonló kőzettani végeredményeket szolgáltató folyamat. E fejlődési 
szakaszt a II. és III. jelű ciklusok sorozatai adják. 

II. A Földre vonatkozó, teljes kéregfejlődési megaciklusnál nagyságrendileg kisebb 
kőzetalakító jelenség a lemeztektonikai ciklus, amely tulajdonképpen az óceán 
keletkezésének és eltűnésének periódusát öleli fel. Ennek időtartama több földtörténeti 
időszakra terjed ki, és a II. rendű ciklusok egymásutánja építi fel az I. rendű ciklus 
túlnyomó részét. A fanerozóikumban külön névvel illetjük valamennyi II. rendű ciklust, 
pl. Dalslandi, Rifei, Kaledóniai, Variszkuszi, Alpi ciklusok. Természetesen léteznek a 
fanerozóikumban ezeknél idősebbek is, sőt az archaikumnak is megvannak a maga 
ciklusai. Minden esemény, amely valamilyen kőzet képződéséhez, vagy átalakulásához 
vezet, csak a II. sz. kéregfejlődési cikluson nyugodva történhetett és történt meg. 

E ciklus alatt a korábbi hegységrendszerek lepusztult termékei üledékként a geo-
szikklinálisokba kerülnek, ahol a szigetív vulkánosság és a szubdukcióval kapcsolatos 
ofiolit vulkanizmus termékeivel keveredve kőzetté válnak, majd metamorfizálódnak, sőt 
egy részük anatektikusan meg is olvad, gránitos tömegeket hozva létre. Az eugeos-
zinklinális üledékképződés és az együtt keletkező ofiolitok a szubdukciós folyamat 
kapcsán a kontinentális kérget növelik. Ugyanakkor az óceánközépi hátságon bazalt 
formájában születik az új óceáni kéreg. Végül az óceán záródásával fejeződik be a 
szubdukció kialakulásával megkezdődött nagy lánchegység kialakulása. A teljes 
összezáródást további nagyméretű metamorfózis és gránitosodás követi a szubdukciós 
szakaszban meglehetősen igénybevett kőzettömegben. Az így kialakult lánchegység 
lepusztulása már egy új kőzetképződési ciklus geoszinklinálisához szolgáltatja az 
üledékanyagot. 

E cikluson belül tehát a kőzetanyag a fejlődés mindhárom fő típusán (mag
más-üledékes-metamorf) átmehet, azaz a magmás kőzet a megfelelő folyamatok 
következtében üledékessé, majd metamorffá is alakulhat, ami akár újra is olvadhat. 
Természetesen a metamorf és az üledékes kőzetek lepusztult termékei ugyanígy 
végigmehetnek e kőzetfejlődésen. A három fő kőzettípus közt tehát a II. típusú ciklus 
hátterén egyenes átfejlődés alakul ki. Csupán egyetlen lépés nem történhet meg: 
üledékes kőzetből nem keletkezhet közvetlenül magmás kőzet; a metamorf állapot nem 
maradhat ki e fejlődésből. Az is feltétlenül igaz, hogy a lepusztult üledékanyagnak nem 
kötelező a kőzetfejlődés mindhárom fő típusán átmenni. Az üledékes eredetű 
üledékanyag akár megrekedhet az üledékgyűjtőben az üledékes kőzet állapotnál, de a 

111 



magmás, vagy metamorf eredetű törmelékek is megrekedhetnek a fejlődés üledékes 
kőzet stádiumában, ha az üledékgyűjtőben elfoglat helyzet nem teszi lehetővé a 
továbbfejlődést. Ha egy kőzettípus átmegy a kőzetfejlődés mindhárom fő állomásán, és 
a fejlődést tovább folytatja (azaz ismét megkezdi), azt már csak egy új lemeztektonikai 
ciklusban teheti meg. 

III. Csak kontinentális környezetben az előbbi, II. ciklus részeként, csonka ciklus is 
kialakulhat. Ilyen pl. az az eset, ha magmás, üledékes, vagy metamorf kőzet lepusztulva 
üledékké alakul, de nem jut él a geoszmklinálisba, hanem szárazföldi környezetben 
halmozódik fel és válik kőzetté. E folyamatokból a magmatizmus és a metamorfózis 
természetesen hiányzik. E kategóriába sorolhatók az éves klímaváltozások hatására 
bekövetkező üledékváltozások, vagy pl. a szárazföldi kőzetképződés lápokban. 
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