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„Víz-torlasztó hegyfalak, 

szél-botlasztó bércfalak 

mit bánják, ha mállanak, 

mit bánják, ha porlanak.” 

(Weöres Sándor) 

 

1. ŰEVEZETÉS, űÉLKIT ZÉS 

A Duna jobb partja mintegy 200 km hosszan – Űudapestt l a Dráva torkolatáig – 

követhet  természetes feltárásaival egyedülálló lehet séget nyújt az elmúlt néhány millió 

év eseményeinek felszínközeli tanulmányozására. Ezért nem véletlen, hogy a klíma és a 

felszínfejl dés kutatásának fókuszpontja. Ugyanakkor e terület nemcsak mintapéldája a 

természettudományi vizsgálatoknak, hanem közvetlen élettér is, ezért az itt lejátszódó 

recens jelenségek felszíni megnyilvánulásai veszélyforrásként is jelentkeznek, 

amelyeknek egyik szemléletes bizonyítékai a felszínmozgások. 

Térképezésük 1λ68-tól kezdve több lépcs ben valósult meg a Központi Földtani 

Hivatal és kapcsolódó intézmények bevonásával, amelynek eredményeként létrejött az 

Országos Felszínmozgás Kataszter. A mai napig is b vül  térképezés a már 

bekövetkezett eseményeket alapul véve ugyan feltárta, hogy hol kell felszínmozgásokkal 

számolnunk és melyek a kiváltó okok, azonban olyan térkép még nem készült, amelyb l a 

lehetséges jöv beni veszélyes helyekr l tájékozódhatnánk. Az azonban érthet , hogy a 

legnagyobb mozgásveszély általában nem ott van, ahol a mozgások már bekövetkeztek, 

hanem épp ott, ahol a felszín még látszólag nyugalomban van (Galli, 1λő2). Éppen ezért 

az utóbbi években számos nemzetközi kezdeményezés (DORIS, LAMPRE)
1
 indult a 

felszínmozgások folyamatának jobb megismerésére és id beli változásainak nyomon 

követésére. Ezekbe a programokba Magyarország is bekapcsolódott (Del Ventisette et 

al., 2013), azonban a felszínmozgások kezelésére és jöv beni el rejelzésére máig nincs 

egységes módszertan. 

Űár számtalan tanulmány született a hazai, f leg magaspartok menti csuszamlások 

kiváltó okairól és stabilizálási módszereir l, az ásványtani, geokémiai és hidrogeológiai 

körülményeket kevésbé ismerjük. A legtöbb esetben a kármentesítéshez nélkülözhetetlen 

in situ vizsgálatokkal és fúrásokkal feltárt üledékek geotechnikai paramétereit határozzák 

meg a már megcsúszott területeken (Scheuer, 1λ7λν Takács, 2012). Ezért nagyon 

részletes ismeretekkel rendelkezünk az üledékek mechanikai tulajdonságairól, azonban a 
                                                 
1
 M holdradar interferometriás (inSAR- Synthetic Aperture Radar Interferometry) méréseken alapuló 

felszínmozgás kutatások. 
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hazai csuszamlások kontextusában az ásványos és kémiai összetételr l és az üledék 

vízzel való kölcsönhatásáról kevésbé esik szó, néhány terület kivételével (Dunaszekcs μ 

Moyzes & Scheuer, 1λ78ν Hollóházaμ Zelenka et al., 200ő). Számos nemzetközi 

tanulmány azonban rávilágít arra, hogy az üledék szövete (űhen et al., 201Őν Xu et al., 

201Ő) és mállottsága (űalcaterra & Parise, 2010ν űhe et al., 2012ν Regmi et al., 2013), a 

víz-k zet kölcsönhatásának eredményeként lejátszódó folyamatok (Űogaard et al., 2007; 

Sato et al., 2013), az üledékek agyagméret  frakciója és az agyagásványok (Wang & 

Sassa, 2003ν Yalcin, 2007), valamint az egyéb rétegszilikátok mennyisége (Wen & űhen, 

2007ν Summa et al., 2010) és orientálódása (He et al., 200őν Wang et al., 2011) a 

csuszamlások kialakulásában fontos tényez k. Ezek az ismeretek egy-egy csuszamlás 

mélyebb megértéséhez, kés bbi modellezéséhez és a nagyobb teret lefed  geofizikai, 

távérzékelési vizsgálatok tervezéséhez, illetve egy esetleges monitoring rendszer 

kialakításához hiánypótlók lennének. Különösen igaz ez a Duna menti magaspartokra, 

ahol az utóbbi években a már kármentesített, vagy a kármentesítés alatt álló lakott 

területeken a csuszamlások reaktiválódtak, illetve újabb potenciálisan csúszásveszélyes 

területeket azonosítottak (Balogh & Schweitzer, 2011). Ebb l is könnyen belátható, hogy 

a felszínmozgás-kutatás és -térképezés nemcsak földtani-környezeti vetülete miatt 

hangsúlyos, hanem mint a környezettudományok egyik pillérének számító társadalmi 

kérdés is.  

Ezeket a gondolatokat szem el tt tartva a Duna egyik legaktívabban formálódó, 

beépített magaspartján, Kulcs település déli környezetében terepi megfigyelésekkel, in 

situ és laboratóriumi vizsgálatokkal követtük nyomon, hogy az itt megjelenő 

csuszamlások milyen üledékes környezetben alakultak ki és milyen ásványtani-geokémiai 

tényezők játszhattak/játszanak szerepet a létrejöttükben. A közvetlen alkalmazott 

kutatómunka mellett a számtalan, hasonló üledékes környezet  csuszamlás 

szempontjából is érdekes módszertani fejlesztés lehet ségét elemeztük, azaz a gyengített 

totálreflexiós infravörös spektrometria eredményei miként vethetők össze az ásványos 

összetétel meghatározásában klasszikus módszerek – termoanalitika és 

röntgen-pordiffrakció – eredményeivel, milyen kihívásokkal kell szembenézni 

(szemcseméret, ásványmennyiségtől függő sáveltolódás) és hogyan használható fel 

különböző ásványos összetételű üledékes összletek tagolására és csuszamlások 

gyengeségi zónáinak azonosítására.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS, KUTATÁSI EL ZMÉNYEK 

2.1. A csuszamlások fogalma és osztályozásuk 

A hazai gyakorlatban sokszor nem egyértelm , hogy mikor beszélünk 

csuszamlásról (csúszás) és mit értünk a hozzá kapcsolódó csúszó felület alatt, ezért a 

dolgozat témáját tekintve fontosnak tartom definiálni pontos jelentésüket és osztályozási 

szempontjaikat. Ez utóbbinak azért van jelent sége, mert a csuszamlás típusától, annak 

jellegzetességeit l függ en kell megválasztani mind a vizsgálati, mind pedig a 

stabilizálási technológiákat. 

A magyar szakirodalom meghatározása szerint a csuszamlás olyan szállítóközeg 

nélküli lejt s tömegmozgás, amely során a lejt  anyaga eredeti helyzetéb l csúszópálya 

mentén mozdul el a nyíróer k hatására. A csúszópályát (csúszólap, csúszófelület vagy 

csúszózóna) olyan térbeli alakzatnak tekintjük, amely mentén a mozgás lejátszódik 

(Farkas, 1λλ2ν Szabó, 1λλ3). A nemzetközi szakirodalomban ez a fogalom űruden 

(1λλ1) és űruden & Varnes (1λλ6) révén meghonosodott „slide” szóval egyenérték , 

valamint a magyar értelemben vett kifejezés alá sorolható be minden olyan felszínmozgás 

(landslide), amely csúszópályával rendelkezik. Ezen munkák alapján a csuszamlás a 

csúszópálya szerint lehet preformált, azaz már a mozgás pillanatát megel z en létez , 

vagy szingenetikus, azaz a mozgás pillanatában keletkez  gyenge felület, zóna. Továbbá 

az erózióbázis szerint is tovább tagolhatók a csuszamlások. Ha a csuszamlás az 

erózióbázisnál mélyebb felületen zajlik, talppont alatti, ha felette, talppont feletti a 

csuszamlás, míg ha éppen az erózióbázison van, akkor talpponti. Gyakran a csúszópálya 

alakjára helyez dik a hangsúly, amely szerint rotációs (ívelt felület ) és transzlációs 

(síkfelület ) csuszamlásokat különítünk el. 

A csuszamlások több tényez  együttes hatására alakulnak ki, ezért formakincsük és 

a bennük lejátszódó folyamatok is igen változatosak. Ebb l adódóan a szakirodalomban 

nagyon sok osztályozási rendszerrel találkozhatunk. A legtöbb osztályozási rendszer a 

morfológia, a mozgás milyensége és sebessége, valamint a mozgásban résztvev  

üledékek/k zetek szerint különíti el a csuszamlásokat. A legelfogadottabb rendszerek 

közül Hutchinson (1λ88) a lejt  morfológiája és anyaga, a csuszamlás mechanizmusa és a 

mozgás sebessége, míg űruden-Varnes (Varnes, 1978; Cruden, 1991; Cruden & Varnes, 

1λλ6) a mozgás milyensége és a mozgó test anyaga szerint különíti el a csuszamlásokat. 

A hazai osztályozási rendszer els sorban a csúszópálya eredete (preformált, 

szingenetikus) és az erózióbázishoz viszonyított magassága (talppont alatti, feletti vagy 

talpponti) alapján osztályozza a csuszamlásokat (Lángné Űuczkó, 1λ6λν Pécsi, 1λ71aν 

Szabó, 1λ8őν 1λλ3). 
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A nemzetközi szakirodalomban általánosan használt Cruden-Varnes osztályozási 

rendszer szempontjai eltérnek a hazai rendszerét l és más elnevezéseket alkalmaznak, 

ezért a hazai csuszamlások eszerint történ  osztályozása csak közelít  jelleg . Például 

Pécsi (1λλŐ) munkájában a suvadásokat2
 Cruden-Varnes rendszere alapján a rotációs 

földcsuszamlások (slump) közé sorolja, míg a magaspartok szeletes földcsuszamlásait 

önálló csoportként kezeli. Mivel területenként eltér  osztályozási rendszerek léteznek, 

ezért szintetizálásuk nehéz feladat. Mindazonáltal az összevethet ség miatt az utóbbi 

id ben egyre jelent sebb törekvés mutatkozik arra, hogy Varnes (1λ78) rendszerét 

tovább finomítva az egyes területeken alkalmazott egyedi osztályozási rendszerek szerint 

besorolt földcsuszamlások összevethet k legyenek. Ennek megfelel en Hungr et al. 

(201Ő) munkája Varnes (1λ78) beosztását tovább finomítva a különböz  területeken 

használt rendszerek összevetését lehet vé tev  osztályozási rendszert dolgozott ki. 

Azonban ezt a rendszert a hazai munkákra korlátozottan alkalmazhatjuk, mert sokszor 

fogalomzavar tapasztalható a hazai szakkifejezésekben. Például a Dunaszekcs i 

csuszamlást szeletes csuszamlásként és rogyásos suvadásként is említik (pl. Kraft, 2004). 

A terminológia szerint a csúszópálya preformált, azaz a szeletes földcsuszamlás kifejezés 

lenne helytálló, mivel a szeletes csuszamlás talpponti preformált csuszamlás, amely 

inhomogén k zetkörnyezetben jön létre. Ezzel szemben a suvadás homogén 

k zetkörnyezetben kialakuló szingenetikus csuszamlás (Szabó, 1λ8ő). Az eltér  

fogalomhasználat abból adódhat, hogy az osztályozási rendszerek tiszta eseteket 

tartalmaznak, ehhez képest a csuszamlások egy-egy terület komplex tömegmozgásos 

rendszerének részét képezik, azaz ahol csuszamlás van, ott általában megjelenik a kúszás, 

omlás stb., attól függ en, hogy a lejt  mely részét és milyen léptékben szemléljük. 

  

                                                 
2
 űholnoky Jen  nyomán a XX. század els  felében került be a hazai szakirodalomba a szingenetikus 

csúszópályán kialakuló csuszamlások erdélyi elnevezéseként (űholnoky, 1λ1λ). 
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2.2. Történeti áttekintés 

A hazai csuszamlásokra el ször Inkey (1877) Somogy megyei kutatásai hívták fel a 

figyelmet. A téma kés bbi követ iként Domján (1λő2), Galli (1λő2), Kézdi (1λő2, 1λ70), 

Peja (1λő6, 1λ7ő), Schmidt (1λ66), Ádám (1λ67), Pécsi (1λ71bν 1λ7λν 1λλŐ), Karácsonyi 

& Scheuer (1λ72), Scheuer (1λ7λ), Szabó (1λ7λ, 1λ82, 2003), Farkas (1λ83, 1λ8Ő, 1λ8ő), 

Kertész & Schweitzer (1λλ1), Fodor & Kleb (1λλŐ), Jámbor (1λλλ) és Juhász (1λλλ) 

nevét kell megemlítenünk, akik részletes dokumentáló és felszínmozgás térképez  

munkája tette lehet vé a csuszamlások osztályozását, típusainak lehatárolását és 

kialakulásuk okainak feltárását. Ezen kutatásokon alapulva az utóbbi években számos 

esettanulmány született, amelyek további adatot szolgáltattak a csuszamlások 

folyamatának megértéséhez és ezáltal a védekezés és helyreállítás munkálatainak 

hatékony tervezéséhez (Hollóházaμ Zelenka et al., 200őν Űudapestμ Görög & Török, 

2007ν Dunaföldvárμ Mentes et al., 200λν Dunaszekcs μ Újvári et al., 200λν Karbon et al., 

2011ν Űányai et al., 201Őν Tihanyμ Fábián et al., 2010ν Sopronμ Mentes et al., 201Ő). Az 

egyedi esettanulmányok mellett a csuszamlások id beli változásának nagyobb lépték  

nyomon követését a modern távérzékeléses (Del Ventisette et al., 2013) és geotechnikai 

módszerek (Szalai et al., 201Ő) segítik el . Ezekkel a technikákkal a mozgások nagysága 

térben becsülhet  és kifejl désük id ben el rejelezhet , bár korlátozottan, mivel a 

csuszamlások igen összetett képz dmények, amelyeket térben és id ben is 

véletlenszer en változó tényez k együttes jelenléte (pl. meteorológiai körülmények) 

alakít ki (Van Asch et al., 2007). 

A vizsgálatok tanúsága szerint három olyan régió különíthet  el Magyarországon, 

ahol a csuszamlások kitüntetett figyelmet érdemelnek, azaz számszer en 

négyzetkilométerenként több, mint egy nagyobb csuszamlás észlelhet  (1. ábra): a 

dombsági területeken (pl. Zselic és Tolna-Űaranyai dombvidék, Zalai-dombság, 

Űudapest környéke, űserehát, Sajó-Űódva köze), a folyókat (pl. Duna, Hernád, Rába) és 

a tavakat (Űalaton, Fert ) kísér  magaspartok mentén és a vulkanikus eredet  

hegységekben (pl. Visegrádi-hegység, Űörzsöny, űserhát, Mátra, Tapolcai-medence, 

Medves-fennsík) (Szabó, 2003ν Lóczy et al., 2012). Közülük a csuszamlások nagyságát 

és számát tekintve az alföldi Duna menti magaspartok kiemelkednek. A felszínmozgások 

dokumentálása ezen a dunai partszakaszon már az els  települések megjelenésével3
 

elindult, azonban tematikus térképezésük csak az 1λ6Ő-es dunaújvárosi földcsuszamlást 

                                                 
3
 A dunaújvárosi lakótelep helyén régészeti feltárások során talált épületmaradványok arra utalnak, hogy 

1ő00 év alatt a part mintegy 60 métert hátrált nyugati irányba (Egri & Párdányi, 1λ68). 
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követ en vált igazán kutatási témává Magyarországon (Balogh & Schweitzer, 2011). 

Az egyes partszakaszokat a Duna épít -erodáló tevékenysége folytán közvetlenül 

pusztuló (pl. Érd, Dunaszekcs  D–i részén), el térrel és folyóvízi üledékkel védett (pl. 

Kisapostag), valamint el térrel és csuszamlásos üledékekkel rendelkez  magaspartok (pl. 

Adony, Kulcs, Dunaújváros) tagolják. űsuszamlások is els sorban ez utóbbi 

magaspartokon jelentkeznek nagyobb számban (Karácsonyi & Scheuer, 1λ72).  

 

 

1. ábraμ Magyarország jelenlegi csuszamlásos területei (Farkas (1λ83), Juhász (1λλλ), 

Szabó (2003) és az Országos Felszínmozgás Kataszter nyomán). 1. Zalai-dombság; 2. 

Zselic és Tolna-Baranyai-dombvidék; 3. Somogyi-dombság, Ő. Űalaton-felvidék és 

Űakony környéke, ő. Űalatoni magaspartok, 6. Fert  és Rába környéke, 7. 

Pannonhalmi-dombság, 8. Dunai teraszvidék és magaspartok, λ. Észak-Magyarországi 

Középhegység dombságai, 10. Tokaj-Zempléni-hegyvidék és a Hernád környéke, a: 

csuszamlásos területek, b: magaspartok csuszamlásos területe. Az alföldi Duna menti 

magaspart szakaszokμ I. Érd-Ercsi, II. Kulcs-Dunaújváros, III. 

Dunaföldvár-Dunaköml d, IV. Űáta-Dunaszekcs . Az évszámok a f bb mozgási 

eseményeket jelölik.  
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2.3. Az alföldi Duna menti magaspartok sajátosságai a csuszamlások tükrében 

A hazai csuszamlások jelent s része meghatározott földtani képz dmény mentén 

jelenik meg, általában oligocén, miocén és pliocén korú agyagok felszínén (Farkas, 

1λ83). Ez a megállapítás a Dunát kísér  alföldi magaspartok esetében is fennáll. A négy 

partszakaszt (1. ábra) – Érd-Ercsi, Kulcs-Dunaújváros, Dunaföldvár-Dunaköml d és 

Űáta-Dunaszekcs  – a csuszamlások el fordulása szempontjából a fels -miocén 

(pannóniai) korú üledékek elterjedése és mélységi elhelyezkedése, valamint a fed , 

negyedid szaki képz dmények vastagsága határozza meg (Scheuer, 1λ7λ). Ezek a 

képz dmények legrészletesebben és legnagyobb vastagságban az Udvari-2A földtani 

alapfúrásban követhet k nyomon (Koloszár, 2010). 

A fels -pannóniai homokos rétegekre („Toronyi” 4
 vagy Tihanyi Formációra) 

diszkordánsan (mintegy 3–Ő millió éves üledékhézaggal) települ  agyagos üledékek, 

valamint pleisztocén lösz és lösszer  képz dmények 5
 („Tengelici Vörösagyag 

Formáció”, Paksi Lösz Formáció) a Dunától keletre, a Duna-Tisza közén mélyebben, míg 

északi irányban, a Űudai-hegységben magasabb szárazföldi helyzetben fordulnak el  a 

pannóniai kés i szakaszát követ  tektonikai mozgások6
 és az eltér  mérték  lepusztulás 

következtében (Pávai-Vajna, 1λő3ν Molnár, 1λ71ν Koloszár, 200Őν 2010). A Duna 

eróziós tevékenysége és a fiatal szerkezeti mozgások hatására mélyen bevágódott ezekbe 

a laza képz dményekbe és oldalazó, Ny-i vándorlása során a jobb parton meredek 

partfalak kialakulását eredményezte, míg a bal parton alacsony, homokkal feltöltött 

völgyek és erodált térszínek alakultak ki (Rónai et al., 1λ6őν Scheuer, 1λ7λ). Ennek a 

felszíni diverzifikációnak az eredményeként például Érdnél – ahol kiemeltebb volt a 

pannóniai térszín – a pannóniai-pleisztocén üledékek vastagsága ma alig haladja meg az 

1–2 métert, míg Paksnál, 80 méternél is vastagabb (Karácsonyi & Scheuer, 1λ72ν 

Scheuer, 1λ7λ). Ennek azért van nagy jelent sége, mert nagyobb földcsuszamlások 

rendszerint azokon a partszakaszokon fordulnak el , ahol a pleisztocén lösz nagy 

vastagságban fedi a felszínt és a pannóniai agyag felszíne a Duna erózióbázisán vagy a 

felett helyezkedik el, azaz a délebbi magaspartok (Kulcs-Dunaújváros, 

Dunaföldvár-Dunaköml d és Űáta-Dunaszekcs ) mentén (Fodor et al., 1λ81). Általában 

                                                 
4
 A hivatalosan nem elfogadott, de az irodalomban használt formáció elnevezéseket idéz jel jelöli. 

5
 Vannak azonban olyan partrészek, ahol id sebb negyedid szaki kavicsra, folyóvízi-, esetleg 

futóhomokra települt a lösz. Fluviális üledékek ott találhatók, ahol a pannóniai rétegek mélyebb helyzetben 
vannak a Duna szintjéhez képest. Jellemz en a Dunától Ny felé távolodva ékel dnek homokrétegek a lösz 
és a fels -pannóniai fekü közé (Rónai et al., 1λ6ő). 
6
 Dunántúl kiemelkedése, a Dunavölgy szakaszos, helyileg egymástól eltér  mérték  süllyedése – 

Sárközi-, Mohácsi-süllyedék –, Adonyi öblözet kialakulása (Schmidt, 1λ66ν Moyzes & Scheuer, 1λ78) 
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a két különböz  korú üledék határán vagy annak közelében jön létre a csúszópálya 

(Scheuer, 1λ7λ). De létrejöhet a lösz alatti vörösagyagon és az egyes löszkötegek közötti 

vályogzónákon, paleotalajokon is (Űulla, 1λ3λν Kovács, 2003). Ezek a képz dmények 

nagy agyagásvány-tartalmuk révén könnyen felveszik a vizet, így megduzzadnak és 

plasztikussá válnak. Mindamellett a fels -pannóniai üledékekben több jó vízvezet  

képesség  homokos réteg is van, amelyek a fölöttük elhelyezked  rétegeket átáztatják és 

csökkentik az üledék nyírószilárdságát (Rónai et al., 1λ6őν Karácsonyi & Scheuer, 1λ72ν 

Fodor et al., 1λ83ν Fodor & Kleb, 1λλŐ). Ezeknek a közbetelepül  homokrétegeknek a 

vastagsága és száma igen változó. A bennük mozgó víz nyomásviszonyait a csapadék 

mennyisége és évszakos eloszlása, valamint a Duna vízállása jelent sen befolyásolja 

(Scheuer, 1979). 

A csapadék adatsorok Magyarországon - mintegy 160 évnyi - sz k id tartamot 

ölelnek fel, ezért rövid id keresztmetszet áll rendelkezésre a csuszamlások és a csapadék 

közötti összefüggések feltárására. Megfigyelhet  azonban, hogy a csuszamlásos 

folyamatok többnyire az éves átlagot meghaladó csapadékos id szakokban (3–Ő éves 

csapadékos ciklusokμ 187ő–85, 1908–1910, 1928–36, 1950–52, 1958–60, 1966–68) 

er södtek fel (Juhász, 1λλλν Űalogh & Schweitzer, 2011). Űekövetkezésüknek 

körülbelüli csapadék küszöbértéke évi (októbert l-októberig számított) 600 mm–re 

tehet  (Űendefy, 1λ72). Általában a csuszamlások a hosszabb, nagyobb csapadékú tél 

után, a tavaszi olvadáskor gyakoriak (Farkas, 1λλ0ν Szabó, 2003). A csapadék révén, a 

Dunán levonuló árhullámok a magaspartokban a felszín alatti víz visszaduzzasztása miatt 

nyomásemelkedést is okoznak 7
 és gátolják a rétegforrások kilépését (Horváth & 

Scheuer, 1λ76). Így a Duna hosszabb idej  magas vízállását követ  alacsony vízállása 

idején a folyó víztömegének megtámasztó ereje hiányában a háttérb l érkez  felszín 

alatti víz, a hóolvadás és a csapadék hatására átáztatott magaspart megcsúszik (Domján, 

1952; Karácsonyi & Scheuer, 1λ72ν Horváth & Scheuer, 1λ76ν Springer et al., 1λ8őν 

Lawler et al., 1λλ7ν Újvári et al., 200λ). Farkas (1λ83)8
 a vizsgált esetek 8Ő %-ban 

tulajdonítja a vízszivárgásoknak és a rétegvíznek a hazai csuszamlások kialakulását, míg 

a geológiai viszonyok és az emberi tevékenység az esetek több, mint felében jelentkezik. 

A felszín alatti vízszint fluktuációjának valószín leg jóval nagyobb hatása van a 

csuszamlások kialakulására, mint a Duna vízszint ingadozásának (Űányai et al., 201Ő). 

                                                 
7
 Ezek a rétegvizek a talajvízzel is kapcsolatban állnak, amelyeket a csuszamlásos területeken aznosított 

kevert kémiai összetétel  vizek bizonyítanak (Scheuer, 1λ7λ). 
8
 A hazai csuszamlások közös sajátosságait Ő21 db csuszamlás alapján foglalta össze. A százalékos értékek 

ennek a Ő21 db csuszamlásnak a lehetséges f  kialakulási okok szerinti számszer sítéséb l származnak.  



14 

Farkas (1λ8Ő) szerint a folyóvizek alámosó tevékenysége a legtöbb csuszamlás 

kialakulásában nem számottev  tényez  (7%), de számos olyan meredek magaspart van 

(pl. Dunaföldvár), ahol ez lehet a mozgások f  el idéz je (Mentes et al., 200λ). Ennek az 

a magyarázata, hogy a XIX. század végét l kezdve a Duna ármentesítése és 

folyószabályozása a természetes eróziós folyamatoknak a gyakoriságát és nagyságát 

jelent sen átformálta. A folyó partja közelében létesített települések védelmét ellátó 

partvédelmi m vek és gátak bizonyos mértékig lesz kítették a folyó eróziós 

hatásövezetét, ugyanakkor a folyó vízállása és árhullámai megváltoztatták a magaspartok 

természetes hidrológiai viszonyait. Az ember környezetalakító tevékenysége a 

hidrológiai/hidrogeológiai viszonyok megváltoztatása – úgymint a mederkotrás, 

bevágások létesítése, mez gazdasági öntözés, szennyvíz szikkasztók, 

csatornavezetékekb l elszivárgó vizek vagy a helytelen tereprendezés – révén járul hozzá 

a csuszamlásokhoz (Scheuer, 1λ7λ).  

Korábban a csuszamlások által érintett települések f leg kútból fedezték a 

vízszükségletüket, ezért a vízkivétel a csapadékkal egyensúlyban nem terhelte meg olyan 

mértékben a beépített magasparti területeket, hogy hosszú távon is rendszeres mozgások 

következzenek be. Azonban a közvízhálózat kiépítésével és a víz szállításával többlet víz 

került a magaspartokba, amely a víz lokális körforgását tartósan felborította. Emellett, 

több településen nem vagy csak utólag épült ki a csatornahálózat, amely lehet vé tette 

volna a vízelvezetést (Űalogh & Schweitzer, 2011). Ezért kerül ma a csuszamlások 

stabilizálásának középpontjába a víztelenítés. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy csak 

akkor nyújthat hatékony megoldást, ha tartósan képes a helyi hidrológiai viszonyokat 

kiegyensúlyozni, túlzott kiszárítás és az ezzel járó tömörödés, süllyedés nélkül.  

A tárgyalt négy f  tényez n – geológiai felépítés, hidrológiai, hidrogeológiai 

viszonyok, emberi tevékenység – kívül említést érdemel a tektonika és a vegetáció, 

valamint a csuszamlások ásványtani/geokémiai tényez inek szerepe is. A 

Pannon-medence recens tektonikáját az Adriai-mikrolemez északi irányú mozgása és az 

óramutató járásával ellentétes irányú rotációja határozza meg, amely az Alcapa és a 

Tisza-Dácia nagyszerkezeti egységeket az Európai Platformhoz préseli (űsontos & 

Nagymarosi, 1λλ8). A mozgások egy uralkodóan ÉK-DNY és K-Ny irányú 

oldalelmozdulási rendszerben és egy KÉK-NyDNy-i deformációs övben zajlanak, 

amelyet rá mer leges normálvet k szabdalnak. Ahol az ÉK-DNy-i csapású szerkezeti 

vonalak metszik vagy az ÉNy-DK-i csapású töréseket, vagy a Duna medrének közelében 

haladó vet ket, ott a korábbi megfigyelések alapján a szerkezeti vonalakra mer legesen 

érkez  földrengések nagyobb csuszamlások el idéz i lehetnek (Űendefy, 1λ72). Az 
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újabb - dunaszekcs i és dunaföldvári csuszamlás – vizsgálatok alapján a tektonika nem f  

ok (Heged s et al., 2008), valószín leg közvetett tényez ként játszhat szerepet a 

csuszamlásokban, ennek tisztázása még a jelenlegi adatrendszer b vítését igényli 

(Mentes et al., 2009). A csuszamlások szempontjából különösen fontos a neotektonikai 

viszonyok további vizsgálata, f leg Rácalmás térségében, amelyet a 

Közép-Magyarországi f szerkezeti vonal (régi nevén Zágráb-Hernád-Kulcs vonal) is 

érint. Általában a csuszamlások kialakulásában a tektonika a földrengések által kap 

hangsúlyos szerepet. A földrengésmér  állomások adatai alapján ebben a térségben 2-3 

magnitúdójú (Richter-skála szerinti) földrengések fordulnak el  (Tóth et al., 201ő). 

Korábbi vizsgálatok arra utalnak, hogy a földrengések ~Ő-es magnitúdó (Richter-skála) 

küszöbérték felett okoznak közvetlenül csuszamlásokat (Keefer, 1λ8Őν Malamud et al., 

200Ő). A kis magnitúdójú földrengések a pórusnyomás növel  hatás révén közvetetten 

járulhatnak hozzá a csuszamlások fejl déséhez és reaktiválódásához (Keefer, 1984).   

A vegetáció, a növényi életfolyamatok (párologtatás) hazai csuszamlásokra 

gyakorolt hatását els sorban Mentes Gyula és munkatársai vizsgálják (Űódis et al., 2012ν 

Mentes et al., 201Ő), azonban a nemzetközi irodalomban jóval szélesebb körben 

tanulmányozott, a sekély felszínmozgások korolására (dendrokronológia által) is 

alkalmazzák (Malik & Wistuba, 2012). Figyelemre méltó, hogy a gyökérzet 

koncentráltan juttatja a csapadékot a talajba és a fák lombkoronája nagy szélsebesség – 

vízzel telített talaj – esetén sekély csuszamlások közvetett kiváltó tényez je lehet (Simon 

& űollison, 2002ν Mentes et al., 201Ő). Sok hazai felszínmozgásos területen emiatt 

kiirtják a növényzetet – gyakran a gyökérzet kivétele nélkül –, azonban ez a csapadék 

gyors és nagyobb mennyiség  lefelé szivárgását és talajeróziót eredményez (Farkas, 

1990). A vegetáció gyökérrendszere – amely befolyásolja a talaj vízháztartását - általában 

a talaj fels  néhány méterében s r södik, ezért a vegetáció hangsúlyosabb szerepét 

els sorban a sekély mélység  csuszamlások kialakulásához kötik. Azonban a s r , 

mélygyöker , ezáltal horgonyzó szerepet betölt  H- és VH-típusú gyökérzettel 

rendelkez  növényzet már stabilizáló funkciót is betölthet (Reubens et al., 2007). 

Az alföldi Duna menti magaspartok csuszamlásainak geológiai sajátosságairól 

számtalan tanulmány született, azonban csak ezek töredéke foglalkozik a csuszamlásban 

résztvev  üledékek, a csuszamlási zóna mélyebb szerkezetével, ásványtani és geokémiai 

jellegzetességeivel. Ezért a következ  fejezet az ásványos összetétel és a víz-k zet 

kölcsönhatás jelent ségét mutatja be a csuszamlásokkal összefüggésben. Ugyan e 

kutatómunka részét nem képezik vízkémiai vizsgálatok, azonban a szilárd földtani közeg 

eredményeinek értelmezéséhez nélkülözhetetlen áttekintésük. 
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2.Ő. Ásványok szerepe és víz-k zet kölcsönhatások a csuszamlásokban 

A csuszamlás során lejátszódó víz-k zet kölcsönhatások és az üledék szöveti, 

ásványos, kémiai jellegében bekövetkez  változások magyarázatot adhatnak a 

csuszamlásokat jellemz , a stabilizálási munkálatokat megel z  geotechnikai 

vizsgálatok értékeire (plasztikus index, nyomószilárdsági paraméterek, stb.) (Űogaard et 

al., 2007; Wen et al., 2007; Xu et al., 2014; Summa et al., 2010; 2015). 

A környezetéhez képest a csúszópálya mentén általában az agyagásványok 

nagyobb mennyiségben jelennek meg. Ennek f  oka, hogy réteges szerkezetükb l 

adódóan a földtani folyamatok során, nyomás hatására orientálódhatnak. Ha nagyobb 

mennyiségben vannak jelen, rétegeikkel párhuzamosan egy anizotróp tulajdonságú zónát 

hozhatnak létre, amelyben a rájuk ható er hatások, valamint a víztartalom 

megnövekedésének következtében a legrendezettebb felület mentén elnyíródnak. 

Tapasztalatok azt mutatják, hogy ehhez körülbelül az üledéknek ~ Ő0–50%-ban 

agyagásványt kell tartalmaznia. Ilyen mennyiség  agyagásvány dúsulásnál már annak 

jellemz i érvényesülnek (Farkas, 1λλ2).  

Az agyagásványok bels  súrlódási szöge (például montmorillonit ~4–10°, illit 

~10°, kaolinit ~12°) kisebb, mint a k zetalkotó ásványoké (például kvarc ~22–3ő°, 

földpát ~36-38°, kalcit ~31–3Ő°), ezért a csúszópálya mentén az üledék bels  súrlódási 

szöge igen kicsi lesz, azaz könnyebben elnyíródik az üledék (Terzaghi et al., 1996). 

Mindamellett mivel a nagyobb szemcsék nem érintkeznek egymással, szinte úsznak az 

agyagásványok és a víz alkotta mátrixban, megn het az agyagszemcsék orientációjának 

lehet sége is az üledék elnyíródásának zónájában, azaz megváltozhat az üledék eredeti 

szerkezete (Farkas, 1984; He et al., 2006). Ennek következménye, hogy az üledék 

tulajdonságai általában eltérnek a csúszófelületen a más irányban mutatott jellemz kt l. 

A nagy mennyiség  agyagásvány miatt az üledék plasztikus indexe megn  (Farkas, 1984; 

Yalcin, 2007). A nyírószilárdság jobban lecsökken az ásványszemcsék elrendez désének 

irányában, mint arra mer legesen (Morgenstern & Tchalenko, 1λ67ν Skempton & 

Hutchinson, 1λ6λ). Mivel a réteghatárok a genetikai, ülepedési viszonyok megváltozása 

miatt általában az ásványos összetétel és a szemcseméret megváltozását hordozzák 

magukban, a csúszópálya gyakran követi e határokat, azaz a legkisebb ellenállás irányát 

(Farkas, 1λλ2). Emiatt azonban a csúszófelszínen megfigyelt jelenségek id beliségének 

értelmezése – a csuszamlás következménye, vagy a csuszamlás már egy preformált 

felület – sokszor nem egyértelm . 

Megfigyelések alapján általában a csúszófelületen és környezetében a kémiai 

változások, ásványátalakulások mértéke lényegesen meghaladhatja a felette és alatta lév  
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rétegekét, jelezve hogy az id szakosan szivárgó vizek, az ismétl d  

nedvesedés-kiszáradás kedvez a mállásnak (Farkas, 1984; Wen & Chen, 2007; Yalcin, 

2007ν űlarke & Smethurst, 2010ν Regmi et al., 201Ő). Ugyanakkor szem el tt kell tartani, 

hogy az ásványok átalakulása természetes viszonyok között emberi léptékkel mérve 

nagyon lassú folyamat (White & Űuss, 2003). A csuszamlásokban a mállás mértékét 

jelent sen befolyásolja a szemcseméret, illetve az ásványok min sége és mennyisége. 

Ugyan a kisebb szemcsék jobban gátolják a víz szivárgását, azonban nagyobb fajlagos 

felületük révén er sebb a vízzel való kölcsönhatásuk is (Wen & űhen, 2007). Summa et 

al. (2010) szerint ez magyarázatot adhat arra, hogy miért csökken le egyes 

szemcsefrakciók (2–8 µm)
9

 mennyisége a csúszózóna környezetében. A kis 

szemcseméret  frakció (<2 µm) mennyisége ugyanakkor a csúszózóna környezetében 

általában nagyobb, mint a felette elhelyezked  üledékben, ezért pórusnyomás növel  

hatással bír (Űenac et al., 201Ő).  

E kisméret  szemcsék jelent s hányadát alkotják agyagásványok. Visszatükrözik a 

mállási körülményeket, nagy fajlagos felületükb l, ioncserél  képességükb l és 

vízfelvételi hajlamukból adódóan a gyengeségi felületek kialakulásában jelent s 

szerepük van (Regmi et al., 2013ν Summa et al., 201ő). Felszínük kedvez  körülményeket 

nyújt a csúszófelület környékén a mikroorganizmusok jelenlétéhez is (Wang et al., 2011). 

Gyakran megfigyelhet , hogy f leg a szmektitek, a kevert szerkezet  agyagásványok 

(els sorban illit/szmektit, klorit/szmektit) és a kaolinit mennyisége megn  a csúszópálya 

mentén a felette elhelyezked  üledékhez képest, mert a csúszópálya mállott üledékben 

alakul ki (Wen & űhen, 2007ν Summa et al., 2010ν Azañón et al., 2012ν űhen et al., 

2014).  

A szmektitek és a kevert szerkezet  agyagásványok negatív töltésfeleslegük 

kompenzálására hidratált kationokat kötnek meg a felületükön és a rétegközi térben, 

amely hozzájárul a csuszamlási zóna víztartalmának növekedéséhez (Ohlmacher, 2000). 

Mivel a víztartalom-növekedés egyúttal térfogatváltozással is jár, így a csúszópálya 

környezetében dúsuló szmektitek és a kevert szerkezet  agyagásványok nagy 

duzzadóképességük miatt elzárhatják a pórusokat, így kiszorítják a talajból a leveg t, 

amely a csúszózóna környezetében reduktívabb viszonyokat eredményezhet. 

Ugyanakkor száraz id szakokban a zsugorodásuk miatt a pórusok mérete megn het és 

repedések képz dhetnek, amelyek kedveznek a száraz id szakot követ en a csapadék 

                                                 
9
 A szerz k nem vizsgálták, hogy a 2-8 µm frakció hiányát vajon okozhatja az, hogy bizonyos ásványok 

ebben a frakcióban dúsulhatnak, amelyek a vízzel való kölcsönhatás miatt esetleg oldódnak. 
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csúszófelületre áramlásának (Xu et al., 201Ő). A kationcsere következtében a beépül  

hidratált kationok hatással vannak szerkezetük rendezettségi fokára is (Farkas, 1λλ2). A 

víz – különösen a talajba szivárgó savas es  – hatására a stabilabb agyagásvány 

szerkezetek átalakulhatnak, rendezetlenebbé válhatnak (pl. illit szmektitesedése, kevert 

szerkezet  illit/szmektit képz dése) (Zhao et al., 2007).  

A kaolinit és a csillámok pikkelyes, lemezes kifejl désük folytán hatással vannak a 

csuszamlási zóna textúrájára. A nyíróer k hatására morfológiájukból adódóan 

bázislapjuk mentén rendez dnek, ezáltal egy összefügg  felületet alkothatnak. E mentén 

a szivárgó víz ken hatásának következtében a fed  üledékek elmozdulhatnak (Kimura et 

al., 201ő). Azaz ezek az ásványok kijelölhetik a csúszópályát. Például ennek egyik 

mér száma Summa et al. (2010) szerint a kevert réteg  illit/szmektithez képest 

megnövekedett kaolinit mennyiség. Az ilyen jelleg  csúszófelületeken az eltér  mérték  

er hatások és anyagjellemz k miatt vonalas textúrákat (vet karcokhoz hasonló felületi 

barázdáltságot) hozhatnak létre a mozgások, amelyek a csuszamlások irányáról és 

számáról nyújthatnak információt (Wang et al., 2011ν űhen et al., 201Ő). 

Az indikátor ásványok közül a csúszópálya mentén általában más rétegszilikátok – 

els sorban muszkovit, klorit –is dúsul a környez  üledékhez képest, míg a földpátok a 

hidrolízis, agyagásványosodás következtében csökkent részarányban fordulnak el  (Wen 

& Chen, 2007). Emellett másodlagos ásványok (pl. szulfátok, vas-oxidok) is dúsulhatnak 

(Summa et al., 2010). A kalcit mennyisége lecsökkenhet az oldódása miatt, azonban 

ehhez a felszín alatti víznek igen lassan kell mozognia, azaz a csúszózónának víztelített 

zónába kell esnie (Wen & űhen, 2007). Oldódása növeli a víz HűO3¯ -ion 

koncentrációját, amely kedvez a földpátok bomlásának és a szmektit képz désének 

(Azañón et al, 2012). 

Az üledékek nyírószilárdságát az ásványos összetételén kívül az ásványok felületén 

kötött ionok és a pórusvíz kémiai összetétele is lényegesen befolyásolják. Az ásványokon 

adszorbeált kationok – Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
 – az áramló víz hatására oldódhatnak és a 

vízmozgás megsz nésével hidroxid, karbonát vagy szulfát formájában kicsapódhatnak 

(Farkas, 1λλ2). Laboratóriumi kísérletek arra utalnak, hogy már a f  elnyíródást 

megel z en a nyomás hatására a pórustér csökkenésével, szerkezetének összeomlásával 

a Mg
2+ 

> Na
+ 

> K
+
 és a HűO3¯ koncentrációja n  meg (Shoaei, 2013)

10. Felszínmozgásos 

területeken a kalcit vagy a gipsz oldódásával a űa2+
- és a SO4

2-
 -tartalom is 

                                                 
10

 A kísérletek negyedid szaki, klorit, illit, montmorillonit összetétel  iszapos-agyagos talajon történtek, 
amely eocén mészk , andezit és tufa mállásából keletkezett. 
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megemelkedhet a vízben (Űogaard et al., 2007; Wen & Chen, 2007). Ez arra utal, hogy a 

víz id szakosan nagyobb ionkoncentrációja és a nagyobb mozgások között szoros 

összefüggés van, amely a csuszamlások korai figyelmeztet  jele lehet (Shoaei, 2013ν 

Űogaard et al., 2007). Ha a csúszózónát oxigén dús csapadékvíz táplálja, akkor a vas Fe3+
 

-ként van jelen (Wen & űhen, 2007). Az ionok mozgásának tágabb következményei is 

lehetnek az üledék szerkezetére nézve. 

Az ionaktivitás miatt az oldatok hígulásával vagy töményedésével a kationok 

megköt dési sorrendje – liotróp sor – változhat. A talajoldat hígulásával a nagyobb 

vegyérték  kationok – pl. Ca
2+

- megköt dése fokozódik a kisebb vegyérték ekkel 

szemben, míg az oldat töményedésekor a kisebb vegyérték  kationok – pl. Na
+
- 

adszorpciója n  meg (Stefanovits et al., 1999). 

A vízbe kerül  űa2+
 -ion koncentráció növekedése csökkentheti a csuszamlásos 

lejt k instabilitását, mert a űa2+
 -ionok az agyagásványok felszínén lecserélhetik a Na, K, 

Mg kationokat, amelynek hatására több agyagszemcse kapcsolódik össze. Az 

agyagszemcsék koagulálása következtében a fajlagos felület csökken és a kisebb felület 

már kevesebb vizet köt meg, ezért a csúszófelület nyírással szembeni ellenállása megn . 

Ezt a tulajdonságot használják ki a meszes talajstabilizálás során is (Szendefy, 2013). 

Ugyanakkor, ha a Ca
2+

 nagy része az üledékben a cementáló fázisként jelenlév  kalcit 

oldódásából származik, az üledék kohéziója lecsökkenthet, míg porozitása megn het. A 

pórusok kedveznek a víz koncentrált beszivárgásának. Ez a folyamat a löszhöz köt d  

csuszamlásokban különösen jelent s. Általában a fiatal löszök11
 gyengébben kötöttek, 

így a karbonátok oldódásával az eróziónak kevésbé állnak ellen (Derbyshire, 2001). 

Hazai löszpusztulási kísérletek arra utalnak, hogy a löszön átszivárgó csapadék oldó 

hatása mintegy ötszörös a felszínen lefolyó víz oldó hatásához képest és els sorban a 

Ca
2+

 és a Mg2+
 (karbonátok bomlásával) nagyarányú kioldódását idézi el  (Kerényi & 

Kocsisné Hodosi, 1λλ0). Ez a víz és lösz közötti kémiai kölcsönhatás anyaghiányt idézhet 

el  a mélyebb rétegekben, amely csúszólap nélküli mozgásokat generálhat (Szalai et al., 

2014). 

A megnövekedett Na+
 koncentráció az üledék nyírással szembeni ellenállását 

csökkenti. A kritikus határon általában a Na+
 mennyisége nagyobb, mint az alatta, vagy a 

felette lév  üledékben, mert a csúszópálya mentén dúsuló szmektitekben 
                                                 
11

 A tengeri oxigénizotóp szakaszokkal (MIS, Marine Isotope Stages) való lösz-paleotalaj rétegsorok 
korrelációja alapján a lösz-paleotalaj sorozatokat egy fiatalabb (YLS, Young Loess Series; ~16-374 ezer 

év, MIS 2-10) és egy id sebb (OLS, Old Loess Seriesν ~37Ő-λ00 ezer év, MIS 11-22) egységre osztjuk 

(Pécsi, 1λλőν Lisiecki & Raymo, 2005). A továbbiakban, a dolgozatban ennek megfelel en a fiatal és az 
id s löszök elnevezés alatt ez a beosztás értend . 
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koncentrálódnak. Mennyisége szoros összefüggést mutat az üledék bels  súrlódási 

szögével (Farkas, 1λ8Ő). A megnövekedett nátrium koncentrációt okozhatja a szmektitek 

és kevert szerkezetek kationcserél  képességeμ a felületen lév  űa2+
, Mg

2+
, K

+
 kationok 

Na
+
 kationra cserél dhetnek le (Summa et al., 2010). A űa2+

 és a Na+
 mellett gyakran a 

kicserélhet  K+
 (illit átalakulásából) és Mg2+

 (kloritokból, esetleg dolomitból) 

koncentrációja is anomálisan nagy lehet a csúszólap üledékében (Summa et al., 201ő).  

Összefoglalva, a csuszamlási zónákban tulajdonképpen ugyanazok a folyamatok 

játszódnak le, mint mállás során, azonban a kiváltó okok függvényében ezek mértéke és 

id beli lefolyása eltérhet. 
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2.ő. Kulcs területének földtani felépítése, vízföldtani viszonyai és csuszamlásokkal 

kapcsolatos vizsgálatainak irodalmi áttekintése 

2.5.1. Kulcs területének földtani felépítése és vízföldtani viszonyai 

A vizsgált terület, Kulcs, a Mez föld keleti határán, a Duna jobb partján 

helyezkedik el, Rácalmástól északra. Földtani felépítését felszíni feltárásokból és a 

térségben vízföldtani és mérnökgeológiai céllal telepített fúrásokból ismerjük (összesen 

56, 12 Kulcson, ŐŐ Rácalmásonν MFGI Vízföldtani Adattár). Mintegy 1000 m mélyen 

miocén korú márga, mészk  és törmelékes mészk  található (K-23 vízföldtani fúrás 

alapján; Kulcs és Rácalmás vízföldtani naplói, MFGI Vízföldtani Adattár), amelyre 

változatos rétegsorú, kés -miocén (fels -pannóniai) agyag, homok, homokk , folyóvízi 

homok, iszapos homok, pleisztocén lösz és lösszer  üledékek, deluviális üledékek, 

futóhomok, illetve holocén korú öntéshomok és öntésiszap települ (2. ábra). 

A felszínen is kibukkanó képz dmények közül a pannóniai üledékes k zeteket 

f leg homok és homokk  képviseli, a vastagabb sötétszürke, duzzadó agyag megjelenése 

– Rácalmással ellentétben – nem jellemz  (Rónai et al., 1λ6őν Fodor et al., 1983). Ezek a 

képz dmények a magaspart hátterében mintegy 120–1ő0 m mélységben találhatók, de a 

morfológiai viszonyok változása és a rétegek K-DK-i irányú d lése (3–ő°) miatt a 

magaspartban 110–11ő mŰf szinten, míg a folyóparton a Duna kisvízi szintjében 

valószín síthet k (~88–λ0 mŰf, Rónai et al., 1λ6őν FTV, 1λ7λ). Geomorfológiai 

adottságaitól függ en erre az üledékes összletre változó vastagságú (3ő–ő0 m) és 

kifejl dés  pleisztocén lösz települ, amelynek legnagyobb vastagsága Kulcson őŐ,2 m. A 

vizsgálatok alapján f leg ezeken a vastag löszös területeken találhatók omlások és 

csuszamlások (FTV, 1λ7λ). Űenne ismétl d en váltakoznak 10–1ő m vastag típusos 

löszkötegek, finoman rétegzett homokos lösz és lösszer  üledékek, valamint paleotalajok 

(csernozjom, erd  és hidromorf típusú fosszilis talajok) és homokrétegek is tagolják 

(Rónai et al., 1λ6őν Fodor et al., 1λ83). Kulcs északi részén, a vörösdombi feltárás (13ő 

mBf-en, 23,ő m magas falban) alapján a lösz összlet fels  részén (~12ő–13ő mŰf) típusos 

lösz, középs  részén paleotalaj betelepülésekkel tagolt homokos lösz, löszvályog (~116–

12ő mŰf), míg legalsó részén mészkonkréciós szintekkel határolt vörösagyag található 

(3. ábra, Ő. ábrán (a) jel  helyenν Rónai et al., 1λ6ő).  
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2. ábraμ Kulcs és környezetének fedett földtani térképe (Gyalog, 2005). 

 

 

3. ábraμ A vörösdombi feltárás sematikus szelvénye (Rónai et al. (1λ6ő) nyomán). 

 

A magaspart peremét l Ny-ra a rétegsorok teljesebbek és a fiatalabb, típusos 

löszkötegek is jóval vastagabbak, ellenben vörösagyagot – egy fúrás kivételével (K-7 

fúrás, 160 mBf, 46,5-ő1,0 m mélységében) – nem azonosítottak (Ő. ábra, Kulcs és 

Rácalmás vízföldtani naplói, MFGI Vízföldtani Adattár). Ennek valószín síthet  oka az 

üledékképz dés és lepusztulás területenkénti változása (Fodor et al., 1λ83).  
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Ő. ábraμ Kulcs csuszamlásos part menti területe a négy aktívan mozgó terület és a korábbi 

fúrások szelvényének feltüntetésével (FTV (1λ7λ) és Farkas (2011), Kulcs és Rácalmás 

vízföldtani naplói (MFGI Vízföldtani Adattár) nyomán). Az évszámok területenként 

mutatják a nagyobb mozgásokat. Jelölésekμ (a) vörösdombi feltárás, (b) szakadólap, (c) 

csuszamlás határ, a mintavételezési terület (d) kitüremkedés, (e) aktívan mozgó területek 

között stabil partszakasz. 

 

A löszben és a pannóniai homokrétegekben áramló felszín alatti víz Ny-K-i irányú. 

A felszínt l számítva a kutakban mért vízszint a magaspartban ~1ő–3ő m mélyen, míg a 

Duna irányában csökken  mélységgel, ~2–3 m mélyen található. Összetételükre a Mg–

HCO3 és Mg–Ca–HCO3 jellemz  (ő. ábra). A vízkémiai adatokban ugyanakkor az 

antropogén vízhasználat is megjelenik, mert Kulcs nem rendelkezik teljes kör  szennyvíz 

és csapadékvíz elvezet  csatornázással. Helyenként az összes oldott anyag-tartalom eléri 

a 700–1000 mg/l-t (340–1440 mg/l, MFGI 2012-201Ő vizsgálatai szerint) és a nitrát 

koncentráció is jelent s (100–400 mg/l, MFGI 2012-201Ő vizsgálatai szerint). A löszben 

szivárgó víz (~Ő–6 l/min) a Duna parton, míg a mélyebb, pannóniai homokrétegekben 

mozgó víz a folyómederben lép ki forrás formájában (FTV, 1λ7λν Űalogh et al., 201Ő). 
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ő. ábraμ Vízkémiai fáciesek Kulcs területén (FTV (1979) és a Magyar Földtani és 

Geofizikai Intézet 2012-201Ő évi mérései nyomán). Az ionok %-os értékekben 

szerepelnek a Piper diagramon. 

 

2.5.2. Kulcs és környezetének csuszamlásos területein végzett talajfeltárásokból 

levonható következtetések 

A dokumentációk alapján, Kulcson nagyobb felszínmozgásokra (1λ6Ő–66, 1976–

77, 1999, 2006, 2010–2011 és 2013–201Ő) általában a csapadékos id szakokat követ en 

került sor. 1λ77. évi márciusi mozgásokat követ en indultak meg az els  felszínmozgás 

térképezésére és kármentesítésére irányuló törekvések. Rácalmáson építési tilalmat 

rendeltek el, ezért a község lakossága fokozatosan áttelepült az állékonyabb magaspartra. 

Rácalmástól É-ra azonban a magaspart el tti területet kiparcellázták és a 

mozgásveszélyes területen Kulcs összefügg  üdül területe jött létre (Fodor et al., 1λ83). 

A vízvezeték-hálózatot ezen a területen is kiépítették, de a csatornázást és a felszíni 

vízelvezetést nem oldották meg, ezért a növekv  vízmennyiség tovább gyengítette a 

magaspart állékonyságát (Farkas, 2011).  

A térképezés során négy olyan területet határoltak le, ahol aktív felszínmozgásokra 

utaló jeleket azonosítottak és a magaspart egészét potenciálisan csúszásveszélyesnek 

min sítették (4. ábra; FTV, 1979; Farkas, 2011). Ezen terepi megfigyelések alapján 70–

170 m széles és 2λ0–ő30 m hosszú területekre terjednek ki a mozgások, becsült 

térfogatuk 1ő000–500000 m
3, ezért a hazai felszínmozgások viszonylatában 
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kiemelked k (Farkas, 2011ν Takács, 2012; Oszvald, 2014a). A mozgások fokozottan 

érintetik Kulcs belterületét. Ezért az elmúlt 3ő évben többször is részlegesen rekultiválták 

a mozgó területeket. Ezekr l a beavatkozásokról azonban nem marad fenn érdemleges 

dokumentáció, ezért a csuszamlások aktivitását és a mentesítend  területek nagyságát 

nehéz rekonstruálni (Oszvald, 2014a). A mozgások 2013-2014-ben felújultak mind a 

négy érintett területen (mintegy Ő00 lakóházban, utakban és a közm vekben okoztak 

károkatν Oszvald, 201Őb). Ezért a lakóterületek biztonsága érdekében egy széleskör  

mentesítési program indult, amelynek keretében 2014-ben csápos ejt kutas fúrt 

gravitációs szivárgó rendszert építettek ki Kulcson (Oszvald, 201Őa). 

A csuszamlások 4–34 mm/év sebességgel mozognak a Duna irányába, de 

rendszerint a nagyobb tömegátrendez déseket hirtelen gyorsuló mozgások kísérik (Del 

Ventisette et al., 2013). A területen el forduló csuszamlások alámetsz  (Vöröspart), 

talpponti és talppont feletti (Hajóállomás) változata is megjelenik (Ő. ábra, Fodor et al., 

1λ83). A terület morfológiai, földtani viszonyaiból adódóan a magaspart el terében 

réteghatár, illetve felpuhult zóna menti csúszás, míg a magasparton omlások formájában 

jelentkeznek a felszínmozgások (Farkas, 2011). Ezért Kulcson a űruden-Varnes-féle 

osztályozási rendszer (Varnes, 1λ78ν űruden, 1λλ1ν űruden & Varnes, 1λλ6) igen sok 

mozgásformája jelenik meg egyszerre (Oszvald, 201Őa). 

A helyszíni megfigyelések és a végeselemes állékonyság-vizsgálatok szerint a 

csúszópálya összetett, jellemz en egy íves és egy közel vízszintes szakaszból áll (6. 

ábra). A fels  kimetsz dése közel függ leges (ún. szakadólap), ezért a felszínen jól 

felismerhet , de az alsó kimetsz dés a csúszó felület és a terep közel azonos hajlása miatt 

sok esetben bizonytalan (Farkas, 2011). A csuszamlások legalsó és legfels  pontja között 

több tíz méter is lehet a magasság különbség (~1ő–Ő0 m), f leg a település középs  

részén (Hullám u. területén Ő0–Ő2 m) (Takács, 2012). Az FTV (1λ7λ), Farkas (2011) és 

Takács (2012) vizsgálatai szerint egyes területeken két csúszópálya kialakulása is 

feltételezhet , amelyek a folyó irányában találkozhatnak és a Duna medrében 

kimetsz dhetnek. 

A mérnökgeológiai talajfeltárások alapján a csuszamlások felülete jellemz en a 

pleisztocén és fels -pannóniai képz dményekben jött létre, többnyire a lösz vagy 

agyagrétegek feletti felpuhult homokos, agyagos iszap rétegekben (Farkas, 2011). Az 

egyes tanulmányok a geotechnikai paraméterek alapján több lehetséges réteget jelöltek 

meg, amelyekben a mozgások bekövetkezhetnek (1. táblázat, 6. ábra). Ezek a 

csuszamlásra hajlamos rétegek azonban a fúrásokban a pannóniai agyag felett több 

méterrel helyezkednek el (a geotechnikai jegyz könyvek alapján a barnásvörös agyag 
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valószín leg vörösagyagnak feleltethet  meg, amelyet korábban csak a K-7 fúrásban 

azonosítottakν Kulcs és Rácalmás vízföldtani naplói, MFGI Vízföldtani Adattár) (6. 

ábra). A geoelektromos tomográfia vizsgálatok ugyan nem mutattak ki nagyobb 

vastagságú agyagos képz dményt a területen (Hullám utca környezetében), de mintegy 

10–20 m mélységben megfigyeltek egy hirtelen k zetváltást, amely homok, kavics vagy 

valamilyen homokos kavicsos, esetleg murvás iszapos összetétel  képz dményre utalhat 

(Prodán et al., 2013). 

 

1. táblázatμ A csúszólap anyaga és mélysége, valamint a pannóniai agyag mélysége. 

Fúrás neve 
Magasság 

(mBf) 

Feltételezett 
csúszólap (m) űsúszólap anyaga Hivatkozás 

K-1 99,03 4,7 sárga iszapos homokliszt és homokk  határán 

FTV (1979) K-2 127,33 5,0 sárga agyag és lösz határán 

K-5 121,33 9,3 sárga iszapos homoklisztben 

C-3 111,53 10,2 barnássárga puha iszap fels  részén 

Farkas 

(2011) 

C-9 94,07 3,3 puha szürke iszap középs  részén 

C-5 113,72 10,0 sárgásbarna homokos iszapban 

C-11 113,44 8,3 barnássárga homokos iszapban 

Fúrás/hely 

neve 

Magasság 
(mBf) 

Mélység (m) Pannóniai agyag megjelenése 

C-1 100,16 13,6 
szürkés-vörösesbarna sovány pannóniai 

agyag 

C-2 106,33 15,4 barnásvörös, kemény szívós 
mészk törmelékes pannóniai kövér agyag C-3 111,53 21,6 

Dunától 99,03 10 pannóniai agyag FTV (1979) 
Magaspartig 168,2 54,2 

 

A durvább szemcsés rétegek – homokos iszap, iszap – csuszamlásban betöltött 

szerepét azzal indokolják, hogy ezek a vízvezet  rétegek a magaspart peremén 

kiékel dnek, ezért feltételezhet en a magaspartok lábát kísér  csuszamlások ezekb l a 

víztartó rétegekb l kapnak vízutánpótlást (FTV, 1λ7λ). A talajmechanikai vizsgálatok 

szerint a lösz is jelent s szerepet játszhat a csuszamlásokban, mert makroporózus 

szerkezet  és a mérnökgeológiai vizsgálatok alapján roskadásra hajlamos. A korábbi 

vizsgálatok szerint a löszben el fordulnak agyagosabb szintek, amelyek 2Ő,2–46,6% 

agyagásvány-tartalmúak és szmektit, illit, kaolinit összetétel ek, ezért er sen és 

közepesen térfogatváltozónak min sülnek (FTV,1λ7λ). Ezek a mozgásokban szerepet 

játszhatnak, mert más magaspartokkal összehasonlítva, Kulcson az átlagnál több 

agyagásványt tartalmaznak (Fodor et al., 1983). 
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6. ábraμ A IV. csuszamlásos terület mérnökgeológiai fúrásainak sematikus szelvénye (K-1 és K-2 fúrásokμ Rónai et al. (1λ6ő), Fodor et al. 

(1λ83) és FTV (1λ7λ), ű-9–C-11 fúrások Farkas (2011) nyomán12
). A mérnökgeológiai fúrásokban észlelt gyengeségi zónákat kék vonal 

jelöli a fúrásszelvényeken. A csúszópálya mentén észlelt üledékek geotechnikai leírását bekeretezés emeli ki. 

                                                 
12

 A mérnökgeológiai fúrások alapján az egyes rétegek nem párhuzamosíthatók. Valószín síthet en a homokliszt egységek a lösznek feleltethet k meg, de mivel pontos 
mélysége nem meghatározott, ezért nem jelöltük ki az alsó határát. 
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A kulcsi felszínmozgások esetében kiterjedt ásványtani vizsgálatok még nem 

történtek, ezért a csuszamlásokra vonatkozó hatásokat nem ismerjük, és a csúszózónák 

ásványos összetételér l is mindössze néhány hazai tanulmány született (Űorsy & Szö r, 

1λ81ν Űidló, 1λ83ν Zelenka et al., 200ő). Űidló (1λ83) a hazai, 

fels -pannóniai-pleisztocén határra tehet  csuszamlásokat vizsgálta termoanalitikai 

módszerrel. Megállapításai szerint a bennük található agyagásványok légszáraz 

állapotban is ő–6% felületen kötött vizet tartalmaznak és röntgen amorfok. 
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3. A MINTATERÜLET ŰEMUTATÁSA 

3.1. Terepi megfigyelések  

A terepbejárások során (2012–201Ő között, a kés bbi mentesítési munkálatokat 

megel z  id szakban) Kulcs Duna part menti területeit tanulmányoztuk, megtekintve a 

korábbi megfigyelések során azonosított négy felszínmozgás veszélyes területet (4. 

ábra). űélunk volt az itt található csuszamlások felszíni bélyegeinek minél jobb 

megismerése, hogy ki tudjuk jelölni azt a mintavételi területet, ahol felszíni minták 

vételezése mellett a korábbi vizsgálatok eredményei, a beépítettség és a vegetációs 

viszonyok alapján lehet ség nyílik fúrások létesítésére is, hogy közvetlenül a csúszózónát 

tudjuk vizsgálni. 

A csuszamlás fels  határán, az elmozdulás f  zónája mentén karéj alakú függ leges 

szakadófal alakult ki, amely a mozgó földtömeg két széle felé csökken  – néhány cm-t l 

több méter – magasságú (Ő. ábrán (a) jelöli a helyet, 7a. ábra). A f  szakadásfal további 

sajátossága, hogy mögötte és el tte a mozgás irányára mer legesen nyíló repedések 

azonosíthatók, illetve a meredek fal aljában a horizontális elmozdulások miatt a talaj a 

környezetéhez képest jobban megsüllyedt (7b. ábra). Mind a repedések, mind pedig a f  

szakadófal a fels  talajréteg és az alatta elhelyezked  sárga, könnyen morzsolható, 

közbens  rétegzést nem mutató, laza szerkezet  löszben alakultak ki. Ahol a felszínt nem 

fedi növényzet a lejt s löszfelszínen a lefolyó csapadék vonalas eróziós formái 

(barázdák, árkok) is felismerhet k. A lösz azonban nemcsak a csuszamlások 

szakadófalánál bukkan ki, hanem a település északi részén – Vöröspart ő–6 m magas 

természetes feltárásaiban – is tanulmányozható. A löszbe számos pince mélyül a 

területen, amelyek felett a talaj kúszása miatt gyakran megfigyelhet  a térszín hullámos, 

lépcs s megjelenése (7c. ábra, Ő. ábrán (b) jelöli a helyet). 

A csuszamlás szakadólap el tti, a Duna irányában lejt  (~20–30°) térszín 

sajátosságai a lépcs zetesen tagolt domborzat, a fák lejt irányú d lése és az épített 

környezetben megfigyelhet  elmozdulások. Az épületek d lési, billenési iránya és a 

falakon megfigyelhet  repedéshálózat egyenetlensége13
 arra utal, hogy lokálisan eltér  

mértékben süllyedt meg („hepe”) a mozgó földtömeg felszíne (7d. ábra).  

A csuszamlások alsó részén a lejt  kisebb hajlása (~ő–10°) és a csúszópálya 

sekélyebb mélysége miatt az elmozdult földtömeg kitüremkedéseket (csuszamlásnyelv 

                                                 
13

 A repedéshálózat ott fejl dik ki f leg, amely irányban jobban megsüllyed a talaj, ha a talaj mozgása egy 
adott irányban történt, az épületek falán a mozgás irányában széles – cm-es szélesség  – repedések nyílnak 
(Shabha & Kuhwald (1995). 
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zónája) alkot a folyóparttal – ÉK-DNy-i iránnyal – párhuzamosan (7e. ábra, Ő. ábrán (d) 

jelöli a helyet). Ezek környezetében számos forrás fakad, illetve vonal menti szivárgások 

is megfigyelhet k. A horizontális elmozdulások e kitüremkedések mentén jól 

azonosíthatók, mert bennük a folyamatosan követhet  konszolidálatlan rétegek 

oldalirányban – ÉNy-DK-irány mentén – plasztikusan – néhány centiméteres 

elmozdulással – deformálódtak (7f. ábra). A négy csuszamlásos területen belül ezen 

oldalelmozdulási zónák mentén több kisebb tömegre tagolódnak a mozgó blokkok. Az 

egyes mozgó területeken, a parti zónában általában kavics (mesterséges feltöltés), szürke 

iszap és lösz jelenik meg, míg a köztes, nem mozgó területeken a part lejtésével 

megegyez  d léssel vékonylemezes mészcementált homokk  padok bukkannak ki (7f. és 

7g. ábrák). 

A kulcsi csuszamlások két f  mozgási irányát jelz  szakadási frontok és a mozgó 

blokkokon belül az egyes részterületeket határoló oldalirányú elmozdulási zónák, 

valamint folyópart menti kitüremkedések f leg a település legdélebbi részén – IV. 

csuszamlásos terület – tanulmányozhatók (Ő. ábra). Ez a terület ezért ideális választásnak 

mutatkozott a csuszamlásban résztvev  üledékek megismeréséhez. Ehhez az is 

hozzájárult, hogy ezen a területen a korábbi vizsgálatok tanúsága szerint (Farkas, 2011) a 

folyópart mentén közel van a csúszópálya a felszínhez (8,3 m, 113 mŰf-en; 3,3 m, 94 

mBf-en, 6. ábra). Ett l a területt l délebbre már nem következtek be csuszamlások Kulcs 

területén, azonban ezt a területet is potenciálisan mozgásveszélyessé nyilvánították, mert 

a lassú mozgásra utaló jelenségek (hullámos felszín, talajkúszás) itt is megfigyelhet k. 

Kés bb, amikor 201Ő. januártól mind a négy felszínmozgás veszélyes terület ismét 

megcsúszott, már ez a déli terület is érintett volt, ezért a további épületkárok elkerülése 

érdekében elkezdték a mozgó tömegek stabilizálását. 

Ezen a IV. csuszamlásos területen – a Hajóállomás mögött, illetve a S tér sétány 

legdélebbi, Duna fel li oldalán – a 2011. évi januári csuszamlást követ en részleges 

kármentesítési munkálatokat végeztek. Rézs zték a partoldalt és felszíni vízelvezet  

csatorna is épült, illetve a folyópartról eltávolították a növényzetet. A rézs  felszíne a 

tavaszi id szakban teljesen átázott a beszivárgó és a háttérb l érkez  csapadékból 

adódóan és felszínén a kisebb nagyobb mélyedésekben gy lt össze a víz (8a. és 8b. 

ábrák). Ezen a mintegy ~110 m széles területen két fakadás is található a magaspart 

aljában, amelyek által közrezárt területen belül azonosítható a korábbi – 2011. évi – 

csuszamlásból származó kitüremkedés a Duna medrében (8c. ábra). A kitüremkedést, 

párhuzamos pásztákban mészkonkréciókat tartalmazó lösz, lösszer  üledékek alkotják, 

amelyek meredeken d lnek Ny–DNy felé. Ennek hátterében, ahol szürke iszap bukkan ki 
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a folyóparton, vonal menti szivárgások észlelhet k (8d. ábra, Ő. ábrán (c) jelöli a 

helyet).  

 

 

7. ábraμ A csuszamlásos területek jellemz  felszínformái. Jelölésekμ a-bμ I. csuszamlásos 

terület, c-dμ II. csuszamlásos terület, e-gμ IV. csuszamlásos terület. A csuszamlások fels  

részén szakadólap (a) és az azt körülvev  repedéshálózat (b) jellemzi, valamint hullámos 

térfelszín (c). A mozgások az épített környezeten is nyomon követhet k (d). A 

csuszamlások alsó részén általában kitüremkedések (e) teszik egyenetlenné a Dunapart 

vonalát, amelyek környezetében az üledékek plasztikusan deformálódtak (f). A stabil 

területeken megfigyelhet , hogy vékonylemezes homokk  (g) bukkan ki a folyóparton. 
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A kitüremkedést l mintegy ő méterre a kavicsos, mesterséges feltöltés alól 

különböz  szín  – folyópart irányában sárgásszürke, szürke-szürkészöld, vörös, sárga – 

plasztikusan deformált, konszolidálatlan üledékek bukkannak felszínre (8e. ábra). Ezek 

a csuszamlást alkotó üledékfront feltorlódása miatt közel függ legesek. Itt fut ki a 

csúszópálya a Duna partra, ezért ezek az üledékek képezik a csuszamlás alsó határát. A 

geológus kompasszal mért értékek alapján a csuszamlás kitüremkedése uralkodóan 

ÉK-DNy-i csapású. Ett l a területt l legközelebb homokk  padok mintegy 300 méterrel 

délebbre találhatók – a Forrás utcától a Hajóállomás felé közeledve – a folyóparton (8f. 

ábra, Ő. ábrán (e) jelöli a helyet). 

A 2014. évi januári mozgásokat követ en a helyreállítási munkálatok során 

visszafejtették a rézs t, ezért közvetlenül meg tudtuk figyelni a csúszófelületet, amely 

vörös szín  agyagban alakult ki. Ugyanez a vörös szín  agyag jelenik meg a folyóparton 

is (8e. ábra). A geológus kompasszal mért értékek alapján ellentétes irányban és nagyobb 

d lésszöggel rendelkezik, mint a kitüremkedés (8c ábra). A csúszófelület felett 

fakóvörös mészkonkréciós agyagot azonosítottunk (8g. ábra). A folyóparthoz közel e 

csúszólap mentén a vörösagyag már a szürke iszap fölött jelent meg (8h. ábra). 
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8. ábraμ A mintaterület felszíni bélyegei. A folyóparttól mintegy ő0 m-re lév  rézs t a víz 

megbontja (a, b). A rézs  el terében, a folyóparton a 2011. évi csuszamlás során 

keletkezett kitüremkedés és irányultságának Schmidt sztereogramja (c). A kitüremkedés 

vonalától délre a szürke iszap part menti kibukkanásánál vonal menti szivárgás látható 

(d). A csuszamlás alsó zónáját képvisel  üledékek kibukkanása a folyóparton (e). Ett l a 

területt l északra már homokk  bukkan ki a folyóparton (f). A 201Ő. évi csuszamlás 

stabilizálási munkálatok során feltárt csúszófelület (g) és annak folyópart menti kifutása a 

szürke iszapra (h). 
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3.2. A fúrások létesítésének körülményei 

A mintavételi terület megközelítése a Duna közelsége miatt csak alacsony vízállás 

esetén lehetséges, ezért a fúrások kivitelezését is ennek megfelel en id zítettük. A 

helyszíni szemlére és a mintavételezésre a 2012. évi rendkívül alacsony vízállás kedvez  

lehet séget biztosított. A fúrásszelvények kijelölésénél f  szempont volt, hogy a 

fakadásokon belüli mozgó térrészt határoljuk le, tekintve, hogy ett l a területt l északra 

homokk  bukkan a felszínre, délebbre pedig már a potenciálisan mozgásveszélyes terület 

határa kezd dik (4. ábra).  

A fúrásokat kis átmér j  (63 mm-es) Eijkelkamp típusú benzinmotoros talajfúró 

berendezéssel végeztük folyamatos magmintázással, illetve ahol keményebb üledékben 

elakadt a fúrás, ott spirál fúrószárral (Űorro) folytattuk a m veletet. A folyamatos 

mintázáshoz 1 m hosszúságú fúrószárakat használtunk. A korábbi vizsgálatok alapján 

csúszópálya feltételezett sekély mélysége (Farkas, 2011) miatt 10 m-nél sekélyebbre 

terveztük, de ugyanakkor a mintázási mélységet jelent sen behatárolta a fúrás során 

fellép  tömörödés és a Duna közelsége. Mint a kés bb tárgyalásra kerül  fejezetben 

kifejtjük (4. fejezet) a fúrások mélyebb részén mészhomokk  és homok fordult el , amely 

a fúrómagok kinyerését megnehezítette. A mélyebb részeken ezért használtunk spirál 

fúrószárat. Ezt indokolta az is, hogy ahol a homok nagyon száraz volt, a fúrás során a 

folyamatos magminta vételezést lehet vé tév  szárból sok esetben kihullott a minta, ezért 

értelmetlen lett volna folyamatos magmintavételt lehet vé tév  fúrószárral folytatni. A 

Dunához közelebb es  fúrás esetében pedig a fúrólyukba beáramló víz korlátozta a 

nagyobb mélység elérését. A fúrások pontos pozícióját GPS készülék (Egységes 

Országos Vetületi (EOV) rendszer szerint megadva) és teodolit (Duna kisvízi szintjéhez 

(90,8 mBf) rögzített magassággal) használatával rögzítettük. A fúrások adatait a 2. 

táblázat mutatja. A mintavételi cs hossz alján megjelöltük a fúrás mélységét és 

feljegyeztük a cs  két végén lév  üledék makroszkópos megjelenését is. A helyszíni 

megfigyeléseket és a talajfeltárás folyamatát fényképes dokumentációval egészítettük ki. 

A terepi megfigyelések alapján a megcsúszott terület geometriáját követve a 

csuszamlás tengelyében található kitüremkedést tekintettük a fúrások viszonyítási 

pontjának és ehhez képest húztuk meg az egymásra mer leges szelvények vonalát. A 

kitüremkedés tengelyével párhuzamos szelvényben, ahol a terep lejtése ő–6°, a 3 fúrás 

közötti (K-1, K-2, K-3) távolságot a helyszínen 5,3 m-ben rögzítettük (9a. ábra). A 

Dunával párhuzamosan Ő fúrást létesítettünk. A szelvény északi végét képez  K-2 fúrás 

vonalától délre haladva 17,ő m (K-4), 32,75 m (K-6) és 48 m (K-ő) távolságban t ztük ki 

a fúrásokat (9b. ábra). A K-ő fúrás referenciaként szolgált. Kijelölését ezen a helyen az 
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4. MINTAVÉTELEZÉS ÉS A MINTÁK ŰEMUTATÁSA 

Ő.1. A felszínr l és a fúrásból vételezett minták  

A felszínr l két területen vettünk mintát, a Hajóállomástól 300 m-re a folyóparton 

kibukkanó vékonylemezes mészcementált homokk  padból (1-es minta, Ő. ábrán (e) 

jelöli a helyét, 8f. ábra) és a fúrások telepítésének helyén kibukkanó - a csuszamlás alsó 

határát képez  - üledékekb l (2–Ő számú minták, Ő. ábrán (c) és (d) jel  helyeken, 

illetve 8c., 8d. és 8e. ábrákon). A felszíni mintavétel el tt ásólapáttal eltávolítottuk a 

fels  üledékrétegeket. A minták jellemz it a 3. táblázatban tüntettük fel. Továbbá az 

üledéksorozathoz közeli csuszamlásnyelvb l is vettünk mintát, amely a 3. táblázatban 

feltüntetett Ő-es mintához hasonlóan sárga-sárgásfehér limonitos elszínez dést mutató 

mészkonkréciós lösz. 

 

3. táblázatμ A felszínr l származó minták. 
Minta Megnevezés Jellemzés 

1 homokk  
világos okkersárga szín  mészcementált aleuritos finomhomok nagy 

csillámtartalommal 
2 iszap szürke-szürkésbarna enyhén csillámos lazán összeálló iszap 

3 agyag vörös-vörösesbarna csillámos agyag 

4 lösz 
sárga-sárgásfehér limonitos elszínez dést mutató, tömörödött (cm-es 

méret ) mészkonkréciós lösz 5 

 

A 201Ő. évi csuszamlás stabilizálási munkálatai során feltárt csúszófelületb l és 

környezetéb l is vettünk mintákat (10. ábra). Mintáztuk a csúszófelület feletti, er sen 

meszes fakóvörös agyagot, a vörösagyagban lév  csúszófelületet és alatta 1, ő és 10 

cm-re lév  kemény, kompaktált anyagot. A minták vizsgálata még folyamatban van, a 

jelen dolgozatban az ATR FTIR mérések eredményeit mutatjuk be. 

 

 

10. ábraμ A csúszófelület és környezetének mintázása (a, b)μ 1μ csúszófelület feletti 

meszes fakóvörös agyag, 2μ csúszófelület a vörösagyagban, 3μ csúszófelület alatt 1 cm-re, 

4: 5 cm-re és őμ 10 cm-re vett minta. 
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A magmintákat a m anyag csövek felnyitása után makroszkóposan dokumentáltuk, 

majd a f bb üledékegységek lehatárolása után terveztük meg a mintavételezést, ami 

szerint 8–10 cm-es mintaközb l (~ ő0 g) vettünk ki mintákat. 

A mintavételi mélységek megválasztásakor f  szempont volt, hogy mindegyik 

üledékegységet jellemezni tudjuk és a kutatás szempontjából lényeges üledékhatárokat is 

reprezentáljuk. Mivel a fúrásminták leírása során megfigyeltük, hogy az egyes 

fúrásokban lehatárolt üledékegységek vastagsága nem állandó, ezért ezt is figyelembe 

kellett vennünk a mintavételezéskor. Ebb l adódóan nem állandó mintavételi 

távolságokat választottunk, hanem fúrásonként úgy osztottuk el a mintázási pontokat, 

hogy egy-egy egység alsó és fels  részét is reprezentáljuk, illetve ahol az üledékegység 

vastagsága ezt nem tette lehet vé, ott egy pontban mintáztunk. Ezeket az alapmintákat 

egészítettük ki további mintákkal, ahol a folyamatosan beérkez  eredmények indokolttá 

tették a mintázás s rítését. A homok-homokk  egységb l mindegyik fúrás esetében egy 

mintát vételeztünk. Emellett a homok közbeékel d  finomszemcsés vályogzónáiból is 

vettünk mintákat. A mintákat az 1. mellékletben tüntettük fel, míg a fúrásokat a 11. ábra 

mutatja. 
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11. ábraμ A fúrások mélységszelvénye és a mintavételi helyek.  

 

4.2. Fúrások üledékeinek ismertetése 

K-1 (n= 4) 

A fúrás a Duna parttól 7 méterre a karéjos csuszamlásnyelv tengelyében mélyült, a 

csuszamlás következtében feltorlódott üledékcsoport közelében (8e. ábra). A fúrást a 

felszínt l 3 m-ig mélyítettük, mert a Duna közelsége miatt a fúrólyukba már az els  

méteren víz áramlott és a fúrás alján lév  kemény homokkövet nem tudtuk átfúrni. 

A fúrás fels  8 cm-ben barna-barnássárga középszemcsés homokos, aprókavicsos 

üledék helyezkedik el. Mélyebben, 8–2ő cm között szürke-szürkésbarna szín , 

csillámokat tartalmazó iszap található, amely a fúrás felnyitásakor puha, képlékeny 

állagú volt (12. ábra). Ebb l a vékony üledékb l egy mintát (K1-1) vételeztünk. 

A fúrás els  méterének további szakaszán sárga-sárgásbarna, helyenként kemény, 

mészkonkréciókat tartalmazó finomszemcsés üledék, lösz települ (12. ábra). 

Makroszkópos bélyegeit tekintve limonitos elszínez dést mutat. Fels  szakaszán Ő0–47 

cm között fehér szín , finom púderszer , csillámos megjelenés , míg alsó szakaszán (~50 

cm-t l) rögös szerkezet , majd tömörebb és centiméteres méret  mészkonkréciókat 

tartalmaz. A lösz vastagsága mintegy 110 cm. A fúrásnak ebb l a szakaszából egy mintát 

vettünk (K1-2). 

A lösz alatt, 136 cm-t l sárga-világosbarna csillámos laza szerkezet  

finomhomok-k zetliszt található, amelyet helyenként néhány centiméter vastagságú 

sárga, finomabb szemcsés vályogos betelepülések tagolnak (1ő6–1ő7 cm és 17Ő–224 cm 

között). A fúrás 2λő cm-nél sárga, csillámos, er sen mészcementált homokk  jelenik 
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meg, amelyet nem tudtunk átfúrni, ezért ennek vastagságát nem tudjuk a fúrásban (12. 

ábra). A homokból két mintát vételeztünk, a homokon belüli finomszemcsés rétegb l 

(K1-3) és a homokból (K1-4). 

 

 

12. ábraμ A fúrómagok (~ 0,ő m hosszú) jellegzetes üledékei.  

 

K-2 (n= 10) 

A fúrás folyamatos magmintázása 3,8 m-ig történt, a teljes fúráshossz 5,6 m. A 

fúrás els  méterében középszemcsés, homokos, aprókavicsos üledék alatt Ő6 cm-t l a 

K-1 fúrásban is észlelt szürke iszap jelenik meg, amelynek vastagsága (77 cm) a K-1 

fúráshoz képest jóval nagyobb. Ebb l az üledékb l két mintát vettünk (K2-1, K2-2). 

A szürke iszap alatt, 177 cm vastagságban található lösz. Fels  részén 

sárga-sárgásbarna szín , 200–220 cm között fehér-sárgásbarna szín  és 260–280 cm 

között barna finomszemcsés betelepülést (paleotalajt) tartalmaz. Ezen kívül szabályos 

gömb alakú mm–cm-es méret  mészkonkréciók is megjelennek benne. Ez a szakasz a 

fúrómag felnyitásakor vízzel telített, képlékeny volt. E makroszkópos különbségek miatt 

a fúrás ezen szakaszából ő mintát vettünk (K2-3, K2-4, K2-5, K2-6, K2-7) és a fúrás 216–

250 cm-es mélységéb l mészkonkréciókat is kiválogattunk pásztázó 

elektronmikroszkópos elemzéshez (K2-I). 

A löszt 3 m alatt homok váltja fel, amely sárga laza szerkezet  és csillámokat 

tartalmaz. A homokkövet ebben a fúrásban 3,8 m-en harántoltuk. Mélyebben száraz 

állapotú, sárga, laza szerkezet  csillámos homok jelent meg. A homokos egységet őő0–

ő60 cm között egy sárga finomszemcsésebb üledék váltja, amelyet szintén 

megmintáztunk, azonban ez már nem tekinthet  bolygatatlan mintának a spirál fúrószár 

miatt. A homokból és a vályogzónából is egy-egy mintát vettünk (K2-8, K2-9).  
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K-3 (n= 17) 

A mintaterület folyóparttól legtávolabbi fúrását ő,λ m-ig mélyítettük, a felszíni 

kármentesítés során kialakított rézs lábnál. A fúrás kavicsos-homokos, szürke finomabb 

szemcsés üledéket, majd sárga löszt, végül Ő,8 méteren kemény homokkövet ütött meg. 

A szürke iszap vastagsága mintegy 1 m, benne csillámok találhatók és foltokban 

fekete (Fe, Mn) kiválások is azonosíthatók. A fels  szakaszán világosszürke szín , majd 

fokozatosan sárga-világosbarna szín , ahogy lösz váltja fel. A makroszkópos 

különbségek miatt Ő mintát vettünk a szürke iszapból (K3-1, K3-2, K3-3, K3-4). A szürke 

iszap alján, 100–112 cm között fehér mm–cm-es méret  kerekded mészkonkréciókat 

figyeltünk meg, amelyeket további vizsgálatok céljából szintén megmintáztunk (K3-I). A 

mészkonkréciók alatt sárgásbarna finomszemcsés üledék (paleotalaj) található, amely a 

K-2 fúráshoz hasonlóan a környezetéhez, a löszhöz képest nedvesebb, képlékenyebb (12. 

ábra). Ez az üledék a löszben 3,Ő m körül ismét megjelenik. Alatta a lösz 377 cm-ig 

folytatódik, de már finomabb szemcseméret , mint a szürke iszap alatt megjelen  lösz. A 

lösz a K-1 és K-2 fúrásban észleltekhez hasonlóan sárga-sárgásbarna, csillámos 

megjelenés . Ezen kívül igen vékony (308–310 cm) sávban vörös-barnásvörös szín  

agyagot is tartalmaz. A löszb l (K3-9, K3-10, K3-12, K3-13) és a közbeékel d  

egységekb l (K3-5, K3-6, K3-7, K3-8, K-11) is vettünk mintákat.  

A lösz alatt sárga-sárgásszürke finomhomok jelenik meg, amelyet egészen Ő7ő 

m-ig laza szerkezet , cm-es nagyságú vályogos rétegek szakítanak meg. Ő7ő–480 cm 

között kemény, mészcementált (ld. 2. melléklet vékonycsiszolati kép), majd 480 cm-t l 

ismét laza szerkezet  egészen a fúrás aljáig, ő,λ0 m-ig. Feltételezhet en a homok Ő80 

cm-nél mélyebben is megjelenhet cementált állapotban, de a spirál fúrószár összetörte a 

mintát, ezért nem volt észlelhet . A homokból egy (K3-15,), a közbeékel d  finomabb 

szemcseméret  tagból kett  (K3-14, K3-16
14) mintát vettünk.  

 

K-4 (n= 11) 

A K-Ő fúrást a K-2 fúrástól 17,ő m-re délebbre mélyítettük, folyamatos magfúrást 

4,5 m-ig végeztünk, a fúrás teljes hossza ő,ő m. A barna-barnássárga, középszemcsés, 

homokos, aprókavicsos üledék alatt, ő2–117 cm között szürke-zöldesszürke iszap települ, 

amelynek alsó és fels  részér l egy-egy mintát vettünk (K4-1, K4-2). 

                                                 
14

 A K3-16 minta spirál fúrószárról származik, eredetileg homoknak tekintettük (Udvardi et al., 201Őaν 
201Őb), de a kés bbi kémiai vizsgálatok eredményei miatt indokolt az áthelyezése a homokban lév  
vályogzónák kategóriába. 
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Mélyebben a lösz sárga, majd fehér-zöldesfehér púderszer , laza szerkezet  (117–

13ő cm között), amely alatt közvetlenül vörös-vörösesbarna agyag található (12. ábra). 

Makroszkópos megjelenését tekintve hasonló üledék bukkan ki a Duna partján is, 

amelyb l felszíni (3-as számú) mintát is gy jtöttünk. A fúrásban vastagsága meghaladja 

az 1 m-t. Középs  részén vékony (1ő8–163 cm között) fehér-sárgásfehér, finomszemcsés 

üledék található. A fúrás ezen szakaszából Ő mintát vettünk (K4-3, K4-4, K4-5, K4-6). A 

vörös-vörösesbarna agyag alatt világosbarna-sárga, limonitfoltos lösz települ, amelyb l 

két mintát vettünk (K4-7, K4-8). 

Alatta sárga-sárgásbarna, foltokban fehér, csillámos, limonitos, 

finomhomok-k zetliszt üledék (306–Őő0 cm) található, amelyet a fúrás Őő0 cm 

mélységét l sárga, kemény, finomszemcsés, mészcementált homokk  szakít meg, majd 

455–őő0 cm között ismét laza szerkezet  homok található. A homok fels  szakasza 

finomszemcsés. Alsó része középszemcsés és néhány cm vastag finomszemcsés, 

vályogos üledék (510–540 cm) tagolja. A homokból kett  (K4-9, K4-10), míg a közbens  

finomabb szemcsés egységekb l egy mintát vettünk (K4-11).  

 

K-6 (n= 9) 

Ezt a fúrást 3,8 m-ig folyamatos magfúrással mélyítettünk, majd spirál fúrással Ő,2 

m-ig. A fúrás fels  fél méterében szürkéssárga, középszemcsés, homokos, aprókavicsos 

üledék található. Az alatta elhelyezked  szürke-zöldesszürke iszap csillámos, 

fokozatosan megy át a sárga-sárgásbarna löszbe, amely ebben a fúrásban csak néhány cm 

vastag (137–1ő1 cm). A szürke iszapból Ő mintaközb l (K6-1, K6-2, K6-3, K6-4), míg a 

löszb l egy mintaközben (K6-5) vettünk mintát. 

A lösz alatt a többi tárgyalt – K-1, K-2, K-3, K-4 – fúrással ellentétben nem 

közvetlenül homok, hanem sötétbarna-vörös, középszemcsés, homokos, közép- és durva 

mészkavicsos üledék (1ő1–175 cm) fordul el  (11. és 12. ábra). A mélyebben kezd d  

sárga csillámos limonitos közép-finomszemcsés homok (17ő–Ő20 cm) ebben a fúrásban 

vastagabb finomszemcsés, vályogos megszakításokkal tagolt. A homokból egy (K6-6), 

míg a vályogos betelepülésekb l 3 mintát (K6-7, K6-8, K6-9) vettünk. 

 

K-5 (n= 6) 

A fúrást a megcsúszott területen kívül folyamatos mintavételezéssel 3,3 m-ig 

mélyítettük, a fúrás teljes hossza Ő,2 m. A fúrómag fels  egy méterét szürkéssárga, 

középszemcsés, homokos, aprókavicsos üledék alkotja, amely jóval nagyobb 

vastagságban jelenik meg, mint a másik ő fúrásban. Az alatta elhelyezked  szürke iszap 
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ellenben nagyon kis vastagságú (12ő–138 cm), ezért egy mintát tudtunk venni (K5-1). 

Ebben a fúrásban a sárga, mészkonkréciós lösz (233–3ő0 cm) nem közvetlenül a 

szürke iszap alatt jelenik meg, hanem a többi fúrásban is azonosítható, sárga, limonitos, 

csillámos laza középszemcsés homok (138–233 cm) alatt. A homokból egy (K5-2), a 

löszb l három (K5-3, K5-4, K5-5) mintát vettünk. A lösz alsó része a fúrómag 

felnyitásakor puha, vízzel telített volt. Közvetlenül a lösz alatt, 3ő0–380 cm között 

kavicsos üledék található, amelyet a K-6 fúrásban is azonosítottunk. Ezt az egységet 

spirál fúróval tudtuk átfúrni. Mélyebben, 380–Ő20 cm között a spirál fúrószáron már 

ismét homok jelent meg, de csak a finomabb szemcsés szakaszát tudtuk megmintázni 

(K5-6), mert a homok a spirál fúrószár kihúzásakor visszahullott a fúrólyukba.  

Összegezve, a fúrások mindegyikében megtalálható egy középszemcsés homokos, 

aprókavicsos üledék, amely alatt szürke iszap, lösz-paleotalaj, valamint homok-homokk  

és a közé települ  finomszemcsés horizontok azonosíthatók. A fels , kavicsos üledékt l 

eltekintve a K-1–K-Ő és a K-6 fúrásban az üledéksorozat felfelé finomodó 

szemcseméret , míg a K-ő fúrásban felfelé durvuló. Két fúrás (K-5, K-6), amelyekkel a 

csuszamlás déli oldalát határoltuk le, sötétbarna-vörös középszemcsés, homokos, 

közép-durva kavicsos üledéket is tartalmaz. A K-Ő fúrásban vastag vörös-vörösesbarna 

agyag jelenik meg, amely igen kis vastagságban a K-3 fúrásban és a Duna közvetlen 

partján is megjelenik. 
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5. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ŰEMUTATÁSA 

A vizsgálati módszereket az 4. táblázatban foglaltuk össze. 

 

4. táblázatμ Az alkalmazott vizsgálati módszerek. 

Módszer M szer 
Vizsgáló 

laboratórium 

Vizsgált 
paraméter 

Mintaszám 

He-piknometria 
Quantachrome Pentapyc 

5200e (PPY–30T) 

GEOCHEM Kft. 

s r ség 4 

Hg-porozimetria 
Quantachrome 

Poremaster–60 GT 

porozitás, 
pórusméret eloszlás 

4 

Fiziszorpció 
Quantachrome 

Autosorb-1-MPV 

pórusfelület és 
pórusméret eloszlás 

4 

Lézeres szemcseméret 
elemzés 

Horiba Partica 950V2 

ELTE TTK, Központi 
Kutató és M szer 

Centrum 

szemcseméret 
eloszlás 

50 

Röntgen-pordiffrakció Philips PW 1730 MFGI, Geokémiai és 
Laboratóriumi 

F osztály 

ásványos összetétel 

44 

Termoanalitika MOM Derivatograph-C 43 

Infravörös 
spektrometria 

Varian 2000 FTIR, 

Specac Golden Gate 

ATR 

MTA TTK Kutatóház, 
MFGI, Geokémiai és 

Laboratóriumi 
F osztály 

64 

IűP technikák 

ULTIMA 2C 

szimultán–szekvenciális 

ICP-AES MFGI, Geokémiai és 
Laboratóriumi 

F osztály 

f elem összetétel 55 

Perkin-Elmer DRC II 

ICP-MS 
nyomelem összetétel 55 

Gravimetria 
Sartorius analitikai 

mérleg, szárítókemence 

nedvességtartalom és 
az izzítási veszteség 

55 

Gázvolumetria Gázvoluméter CO2 tartalom 55 

Pásztázó 
elektronmikroszkópia 

AMRAY 1830 I/T6, 

EDAX PV 9800 

ELTE TTK, K zettani 
és Geokémiai Tanszék 

morfológia, kémiai 
összetétel 4 

 

5.1. Geotechnikai/üledéktani paraméterek meghatározása 

5.1.1. Mintaelőkészítés 

A hat fúrásban azonosított négy, törmelékes üledékes k zettípusból (szürke iszap, 

lösz, vörösagyag, homokk ) végeztünk pórusszerkezeti és s r ség vizsgálatokat. Olyan 

minták kiválasztására törekedtünk, amelyekb l próbatesteket (mintákból λ mm átmér j  

henger) lehet képezni a Hg-porozimetriás és fiziszorpciós vizsgálatokhoz, azaz 

elegend en szilárd állapotúak és egyúttal jól reprezentálják az egyes üledéktípusokat. 

Továbbá a fúrómagok olyan szakaszáról származnak, amelyekben az ásványos és kémiai 

összetételt is meghatároztuk (K6-1 szürke iszap, K3-12 lösz, KŐ-ő vörösagyag 

mintapontok környezetéb l). Ez alól a homokk  kivétel, mert a fúrásokban nem volt 

megfelel  nagyságú a mérésekhez, ezért a Hajóállomástól északra, a Duna partján 

kibukkanó homokk b l (1-es számú minta) származó mintát választottuk ki a 

vizsgálatokhoz. A s r ségmérést légszáraz és 10ő °ű-on szárított (17 órán át) 

pormintákon végeztük. A Hg-porozimetriás mérésekhez a kontaktszög meghatározása 

el tt a henger alakú próbatesteket egy napig 10ő °ű -on szárítottuk. A fiziszorpciós 
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vizsgálatokhoz a mintákat szárítottuk (10ő °ű-on, 2Ő h), majd 2Ő órán át vákuum alatt 

10ő °ű-on kigázosítottuk. A mintael készítést és a méréseket Ács Péter és Fedor Ferenc 

(GEOűHEM Földtani és Környezetvédelmi Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) 

végezte el. 

A szemcseméret elemzéshez ő0 db mintát készítettünk el . A kiválasztott 

mélységközökb l a mintákat porítás nélkül mozsárban összekevertük és az átlagminta 0,ő 

g-ját helyeztük ő%-os Na-pirofoszfát oldattal (2–3 ml) megtöltött Falcon-cs be. A 

pormintát többszöri rázogatással és keveréssel egyenletesen eloszlattuk az oldatban, így 

egy s r  szuszpenzió keletkezett. A keveréket ezt követ en egy napig állni hagytuk, hogy 

a dezaggregáló szerben a szemcsék elkülönüljenek egymástól. A mérés el tt közvetlenül 

a szuszpenziót rázással és keveréssel ismét homogenizáltuk és ő–10 percig ultrahangos 

fürd be (f=36 kHz, P=60 W) helyeztük. 

 

5.1.2. He–piknometria 

A minták s r ségének kiszámolásához els  lépésben a váztérfogatot mértük meg 

egy Quantachrome Pentapyc 5200e (PPY-30T) típusú pentapiknométer segítségével, 

hélium gázban. El ször lemértük az üres mintatartó térfogatát hélium gázban, majd a 

mintatartóba helyezett standard (fém) golyó által be nem töltött térfogatot, végül a minta 

által be nem töltött térfogatot. A kapott térfogatokból és a gáz nyomásából az egyetemes 

gáztörvény [1] szerint kiszámoltuk a minta térfogatát. Ezt követ en a minta pontos 

bemért tömegéb l számítottuk a vázs r séget15
, 7 párhuzamos mérés átlagából.  

 [1] 

Ahol = minta térfogata (cm3
), = bels  kalibrációs tér térfogata (cm3

), = 

mintatartó üres térfogata, = nyomásérték a mintatartóban (Pa), = nyomásérték a 

mintatartó és a bels  tér összenyitása után (Pa). 

Az irodalmi adatokkal való összehasonlítás céljából az adatokat a 

Hg-porozimetriával mért porozitás ismeretében halmazs r ségre számoltuk át [2]. 

 [2] 

ahol  halmazs r ség (g/cm3
),  porozitás (%),  vázs r ség (g/cm3

). 

 

                                                 
15

 A vázs r ség csak az anyag szilárd (tömör) részét veszi figyelembe, a térfogatba nem számít bele a 
szemcsékben lév  pórusok és szemcsék közötti hézagok térfogata. 
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5.1.3. Hg–porozimetria 

A mérés alapelve, hogy a mintába adott nyomással besajtolt higany kitölti a minta 

pórusait. Így a minta eredeti térfogatának ( , cm
3) és a besajtolt higany mennyiségéb l 

számolt higany térfogatának ( , cm
3) ismeretében kiszámolható a porozitás [3].  

 [3] 

A besajtolási nyomás függ attól, hogy a mintában mekkorák a pórustorkok, mert 

minél kisebbek, annál nagyobb nyomással lehet a pórusokba juttatni a higanyt. Ezért a 

pórusméret eloszlást is meg tudjuk határozni a Washburn-egyenlet felhasználásával [4]. 

Ehhez a gyakorlatban a higany és a minta illeszkedési szögét, a kontaktszöget mérjük 

meg a nyomás függvényében.  

 [4] 

ahol r= pórustorok méret (µm),  higany határfelületi feszültsége (dyn/cm) 16
, 

 kontaktszög (°), p= alkalmazott nyomás (Pa). 

Mivel az alkalmazott nyomás a pórustorok mérett l függ, ezért a nyomásértékek 

egyúttal a vizsgált mérettartományt is megszabják. Ezzel a módszerrel a makro- (50 

nm-nél nagyobb pórusátmér ) és mezopórusokról (2–ő0 nm közötti pórusátmér ) kapunk 

megbízható információt. 

A porozitást és pórustorokméret-eloszlást Quantachrome Poremaster-60 GT típusú 

automatizált higany poroziméter segítségével, a 3,2 nm–λő0 m (vákuum és Ő1Ő kPa 

nyomásértékek között) pórusméret-tartományban vizsgáltuk. A kontaktszög 

meghatározásához a minták három pontján Hamilton-fecskend vel ő0 l higanyt 

helyeztünk el és Sony Xű–STő0űE űűD kamerával rögzítettük a folyamatot. A 

VirtualDub és ImageJ programhoz kapcsolt Drop analysis-DropSnake plugin 

segítségével kivágtuk a cseppek és a minta képét és a cseppek két oldalán meghatároztuk 

a kontaktszöget. A vizsgálatok alatt a környezeti paramétereket (h mérséklet, nyomás) 

folyamatosan mértük, a felületi feszültséget irodalmi adatok alapján választottuk ki 

(485,5 dyn/cm
2) (Herbert, 2006). A kiértékeléshez három mérés eredményének átlagát 

használtuk fel. A (makro- és mezo-) pórustorokméret-eloszlást és a pórusfelületet a 

besajtolt és kiáramló higanymennyiség, azaz a felvett hiszterézisgörbe maximumaiból 

határoztuk meg. 

                                                 
16

 A felületi feszültség kifejezéséhez használt mértékegység (1 dyn/cm=0,001 N/m). 
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5.1.4. Fiziszorpció 

A minták pórusfelületét és pórusméret eloszlását Quantachrome Autosorb-1-MPV 

berendezéssel is megvizsgáltuk, hogy a mezopórusokat és annál kisebb pórusokat 

szempontjából is jellemezzük a kiválasztott mintákat (13. ábra). 

 

 

13.ábraμ A pórusok vizsgálatára használt két módszer méréstartományának 

összehasonlítása. 

 

A módszer alapelve, hogy a megtisztított minta felületére gázt vezetünk, amelynek 

mennyiségét a gáz állandó h mérséklete (izoterm) mellett változtatjuk. Az ismert 

mennyiség  gáz hozzáadása, illetve eltávolítása nyomásváltozással jár, így az új 

egyensúlyi g znyomás beálltáig a mintáról deszorpció vagy adszorpció történik. A 

nyomás függvényében a mintán adszorbeálódott, illetve deszorbeálódott gáz 

mennyiségét izotermákon jeleníthetjük meg, amelyek alakja a szorbens (és a gáz) 

pórusszerkezete függvényében tipizálhatók (IUPAC, International Union of Pure and 

Applied űhemistry osztályozási rendszer, Sing et al., 1985). 

Az adszorpciós-deszorpciós izotermákat N2 (-1λ6 °ű-on) és űO2 (0 °ű-on) 

gázban 17
 vettük fel. A minták küls  fajlagos felületét ŰET-módszerrel 

(Brunauer-Emmett-Teller), a pórusméret-eloszlást és teljes pórustérfogatot a 

mezopórusos rendszerek jellemzésére alkalmas ŰJH-módszerrel 

(Barett-Joyner-Halenda), a mikropórus felületet és térfogatot DR-módszerrel 

(Dubinin-Radushkevich) és a felület egyenetlenségét kifejez  felületi fraktál dimenziót 

                                                 
17

 A nitrogénben történ  méréskor a diffúziós nehézségek miatt a mikropórus tartományban a mérés igen 
id igényes, másrészt ultramikropórusok (< 7 Å) a nitrogén molekulák számára nehezen elérhet k, ezért 
gyakran hibás eredményt kapunk. Ezek a problémák kiküszöbölhet k űO2 gáz használata esetén, mert a 
méréseket 0 °ű-on végezzük. Ezen a h mérsékleten a űO2 telített g znyomása nagy (26,200 torr), így kis 
relatív nyomáson végezhet k a kísérletek. A gyorsabb diffúzió miatt pedig a űO2 molekulák az 
ultramikropórus tartományt is elérik (Garcia-Martinez, 2000). 
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törésmutató értéket a 0,01–0,1 tartományban kell megválasztani (ISO 13320-1, 1999). 

Növelésével az agyagfrakció mennyisége is n  konstans valós index mellett. Például a 

képzetes index 0,01–0,1 tartományában 12,3%-kal, míg 0,1–0,2 tartományában 2,8%-kal 

n  meg az agyagfrakció térfogatszázalékos mennyisége, ezért a talajok esetében általában 

0,1 értéket használnak (Űuurman et al., 1λλ7ν Ozer et al., 2010). Ennek eredményeként 

mértük a mintákat 1,53–0,01 komplex törésmutató értékkel. A reprodukálhatóság 

ellen rzése céljából minden mintából legalább három mérés történt, amelyet az ISO 

13320-1 (1λλλ) szabvány szerint is ellen riztünk. 

A szemcseméretb l meghatároztuk a homok (63–2000 µm), k zetliszt (2–63 µm) 

és agyag frakció (< 2 µm) arányát és textúra-háromszög diagramon ábrázoltuk Blott & 

Pye (2012) nyomán. Ezen kívül az ő00 nm-t l kisebb szemcsék mennyiségét és az egyes 

üledéktípusok szemcseméret eloszlásának jellegzetességeit is megfigyeltük (gyakorisági 

maximumok; a medián szemcseátmér  (D50): az 50%-nál leolvasott szemcseátmér  

µm-ben kifejezve). 

 

ő.2. Ásványos összetétel vizsgálatok (XRD, TA, ATR FTIR) 

5.2.1. Mintaelőkészítés 

Az ásványos összetétel vizsgálatokhoz a mintákat szobah mérsékleten szárítottuk. 

A korund mozsárban a porítást és a szitálást (< 63 µm átmér j  szitán), valamint az 

infravörös spektrometriai vizsgálathoz a kalcit egykristály mintael készítését Űudai 

Ferenc (MFGI, Geokémiai és Laboratóriumi F osztály) végezte. A termoanalitikai 

vizsgálatokhoz 100 mg, míg az infravörös spektrometriai vizsgálatokhoz ~ő0 mg mintát 

használtunk felvételenként. Az infravörös spektrometriai vizsgálatokhoz a 

mérlegedényekbe helyezett pormintákat 80°ű-on fél óráig szárítottuk közvetlenül a 

mérést megel z en. Azért a 80°ű/30 min kritériumot választottuk, mert agyagsztenderd 

mintael készítési kísérleteink mutatják, hogy ezen a h mérsékleten már az adszorpciós 

víz nagyrészt eltávozik a szmektitb l (14a. ábra, Tóth et al., 2012). Mivel az 

üledékekben általában ez a fázis tartalmaz csak rétegközi vizet, ezért jelenléte ezzel a 

mintael készítéssel nagyobb biztonsággal azonosítható. A hevítésre azért is van szükség, 

mert ha a szmektit mellett klorit jelenik meg, az adszorpciós víz miatt nem feltétlenül 

azonosítható a klorit, amelynek karakterisztikus sávjai a 3000-3800 cm
-1

 tartományban 

átfednek a szmektittel (14b. ábra). 

A természetes minták mellett a sáveltolódás vizsgálathoz Ő0,0, őλ,8, 7λ,8 és λ0,0% 

kaolinitet tartalmazó kaolinit-kalcit (KGa-1, űlay Minerals Society agyag sztenderd és 

beremendi kalcit) bináris keverékeket (mintánként ~100 mg) is készítettünk négy 
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tizedesjegy pontosságú (±0,0001 g) analitikai mérleg segítségével. Továbbá egy csiszolt 

és polírozott kalcit téglatestet (1,ő × 1,2 × 0,λ cm) is el állítottunk egy romboéderes kalcit 

kristályból úgy, hogy egy oldalpárja a kristálytani c-tengelyére legyen mer leges.  

 

 

14. ábraμ Nedvesített (mintatömeg 20%-ának megfelel  vízmennyiséggel), légszáraz és 

különböz  h fokon fél óráig hevített szmektit agyagsztenderd (SWy-2)
20

 els  felvett 

spektrumából és három mintaadag mérésének átlagspektrumából származó sávterületek a 

2900-3740 cm
-1

 sávtartományban (a), valamint légszáraz és 80°ű-on hevített minta 

(K5-2) ATR FTIR spektruma (b). 

 

A röntgen-pordiffrakciós felvételeket korund mozsárban porított mintán és az 

eredeti minta ülepítéssel leválasztott finomfrakcióján (< 2 m) vettük fel. Az ülepítéshez 

1g mintát helyeztük mér hengerbe és desztillált vízzel öntöttük fel, majd a 

Stokes-törvény alapján megadott ideig ülepedni hagytuk. A leszívott anyagmennyiséget 

üveg mintatartóra vittük fel, majd szobah mérsékleten szárítottuk és elkészítettük az 

orientált finomfrakció légszáraz felvételeit. Ezt követ en az orientált preparátumokat 

etilén-glikollal kezeltük (Őő°ű-on, 6 h), felvettük a röntgen-diffraktogramját, majd 

Őő0°-on hevítettük (Őλ0°ű, Ő h) és ismét felvételt készítettünk. 

 

5.2.2. Röntgen-pordiffrakció 

A röntgensugárzás a kristályrácson történ  elhajlásán (diffrakcióján) alapul. A f  

k zetalkotó ásványok és jelent sebb járulékos ásványok azonosítása és mennyiségi 

becslése mellett az ásványok rendezettségi állapotának jellemzésére is alkalmas. Az 

egyes ásványok reflexióinak intenzitásai arányosak a mennyiségeikkel, de más 

tényez kt l is függenek (átfed  reflexiók, ásványok rendezettsége, kémiai összetételük 

ingadozása, a preparátumban fellép  kitüntetett orientáció, stb.), ezért általában a 
                                                 
20

 Az SWy-2 agyagsztenderd (Wyoming, USA) ~95 %-a montmorillonit (Chipera & Bish, 2001) 
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nyomnyi (< 1 m/m%) ásványfázisok, valamint a nem kristályos komponensek min ségi 

felismerése kihívást jelent. Az ásványos összetételt tömegszázalékban adja meg. 

A felvételek Ő0 kV gyorsító feszültség és 30 mA áramer sség mellett egy 

Cu-katódcs vel és grafit monokromátorral felszerelt Philips PW 1730 diffraktométerrel 

készültek. A mérési tartomány 2–66° 2Θ volt 2° 2Θ/perc goniométersebesség mellett. A 

mintael készítésben és a felvételek kiértékelésében Dr. Kónya Péter (MFGI, Geokémiai 

és Laboratóriumi F osztály) nyújtott segítséget. 

Az ásványos összetétel számítását az XDŰ Power Diffraction Phase Analytical 

System 2.7 szoftverben (Sajó, 1λλŐ) az ásványok specifikus reflexióinak relatív 

intenzitásarányai alapján az ásványokra vonatkozó irodalmi, illetve tapasztalati korund 

faktorok alkalmazásával történt (Klug & Alexander, 1λőŐ). Az agyagásványok és kevert 

szerkezetek azonosításához Thorez (1λ76) leírásait követtük. A szmektiteket a (001) 

bázisreflexió 17 Å értékre való jellegzetes duzzadása alapján különítettük el (Mac Ewan, 

19Ő6). A csillámok (muszkovit és illit) min ségét a 10 Å-ös bázisreflexió szélessége 

alapján jelöltük muszkovitnak (< 0,3) és illitnek (> 0,3) (Földvári & Kovács-Pálffy, 

2002). 

 

5.2.3. Termoanalitika 

Ezzel a módszerrel a mintákat alkotó termikusan aktív ásványok mennyiségét és 

min ségét határozhatjuk meg, kihasználva az ásványok azon tulajdonságát, hogy 

szerkezetükt l és kémiai összetételükt l függ en hevítés hatására a rájuk jellemz  

endoterm és exoterm reakciókban tömegváltozással átalakulnak.  

A derivatogramokat Füri Judit (MFGI, Geokémiai és Laboratóriumi F osztály) 

készítette MOM Derivatograph-ű típusú számítógépes vezérlés  és kiértékelés , 

szimultán TG-DTG-DTA (TG = termogravimetriaν DTG = derivált termogravimetriaν 

DTA = differenciál–termoanalízis) derivatográf készüléken. A mérések standard kerámia 

(Ők2) tégelyben, leveg  atmoszférában történtek 10 °ű/perc lineáris f tési sebességgel a 

szobah mérséklett l 1000–1020°ű-ig. A referencia anyag 100 mg α-Al2O3 volt, amely a 

választott h mérséklet-tartomány alatt nem szenved tömegváltozást. A termikus görbék 

értékelését a Derivatograph-ű készülék DOS alapú programjával és a Winder 

derivatogram kiértékel  programmal végeztük. A termikus görbéken a mintákban 

megjelen  ásványok azonosítás szempontjából jellegzetes h mérsékleti tartományok 

meghatározásához a primér görbe második deriváltját (TG→DDTG, TA→DDTA) is 

figyelembe vettük. Az ásványok azonosítását Földvári (2011) alapján végeztük. A 

termikusan aktív ásványokra vonatkozó mennyiségi meghatározásokhoz az azonosított 
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ásványok h  hatására bekövetkez  bomlási folyamatainak sztöchiometriai számításait 

vettük alapul a vizsgálatok során mért tömegváltozásokból kiindulva. Az így kapott 

ásványos összetétel tömegszázalékban fejezhet  ki. A karbonátok rendezettségi 

állapotának jellemzésére a korrigált bomlási h mérsékletet (Földvári, 1λλλ), illetve a 

termikus bomlási folyamatok virtuális aktiválási energiáját21
 (E, kJmol

–1
, Arnold et al. 

1λ87) használtuk segédeszközül. 

 

5.2.4. Gyengített totálreflexiós Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia (ATR 

FTIR)  

Az ásványos összetételt az ásványok infravörös fényelnyel  képességének 

segítségével is vizsgálhatjuk. A mintára bocsátott infravörös sugár a mintával kölcsönhat 

és ennek az eredménye a fény hullámszámának (cm-1
) vagy hullámhosszának (cm) 

függvényében felvett intenzitás eloszlás (abszorbancia vagy transzmittancia), azaz a 

spektrum. A karakterisztikus abszorpciók mindig egy-egy kötésre, kötéscsoportra 

jellemz k, ezért egy-egy ásvány esetében a szerkezet függvényében várható elnyelési 

sávokat tudjuk azonosítani az infravörös spektrumon. Az elnyelés intenzitásából pedig az 

adott alkotó mennyiségére tudunk következtetni.  

A méréseket gyengített totálreflexiós feltéttel ellátott Fourier-transzformációs 

infravörös spektrométerrel (ATR FTIR) végeztük. Ez annyiban tér el a hagyományos 

infravörös technikáktól (TIR, DRIFT), hogy az infravörös fény közvetetten, egy nagy 

törésmutatójú kristályon (bels  reflexiós egység, IRE) kereszül jut el a mintába. Ha az 

infravörös fény beesési szöge (Θ = Θkritikus
 + 0,02) meghaladja a kritikus beesési szöget 

(sinΘkritikus = nminta/nIRE) és az ATR kristály törésmutatója nagyobb a minta 

törésmutatójánál (nIRE > nminta), akkor az infravörös fény behatol a mintába néhány µm 

vastagságban (Mirabella, 1992). Egy része elnyel dik a mintában, így gyengített 

totálreflexiót szenvedve jut vissza újra a kristályba, majd a detektorba. Ezáltal a 

kiindulási és a detektorba érkez  infravörös fény intenzitásának különbségét regisztráljuk 

a hullámszám függvényében. 

A TIR, DRIFT és az ATR FTIR módszer is alkalmazható az ásványok azonosítása 

mellett polimineralikus keverékekben egy-egy ásvány mennyiségének becslésére is 

(Hughes et al., 1995; Herron et al., 1997; Bertaux et al., 1998; Ritz et al., 2011; 

Palayangoda & Nguyen, 2012ν Müller et al., 201Ő). Ehhez el ször általában sztenderd 

ásványok infravörös spektrumát kell felvenni, amelyekb l többváltozós adatelemzéssel, 
                                                 
21

 Aktiválási energiának (Ea) nevezzük azt a minimális energiát, ami egy reakció lezajlásához szükséges. 
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f komponens analízissel kisz rhet k az ásványokra legjellemz bb hullámszámok 

(Geladi & Kowalski, 1λ87ν Martens & Naes, 1λ8λ). Ezt követ en ismert összetétel  

mechanikus ásvány keverékeken kalibrálható a kiválasztott, egyes ásványokra jellegzetes 

hullámszámok intenzitása és azok koncentrációja közötti összefüggés. Ezt követ en 

természetes mintákon tesztelhet  a kidolgozott metódus. A vizsgálóközeg 

tulajdonságainak és a minta vastagságának függvényében egyes ásványokhoz rendelt 

abszorbancia értékekb l, illetve sávterületekb l a koncentráció és az abszorbancia közötti 

összefüggés – Beer-Lambert törvény – alapján meghatározható az ismeretlen minta 

ásványos összetétele (Kovács et al., 2008ν Sambridge et al., 2008). A minta vastagsága az 

ATR FTIR mérések során az infravörös fény behatolási mélységének [5] feleltethet  meg 

(Milosevic, 2012): 

[5]

ahol  behatolási mélység (m),  ATR kristály törésmutatója (gyémánt 

esetében 2,Ő1),  a minta átlagos törésmutatója,  = hullámhossz (m), θ = a teljes 

reflexiót szenved  infravörös sugár beesési szöge (°). Ennek a paraméternek igen fontos 

szerepe lehet a mennyiségi becslésben, mert függ az infravörös fény hullámhosszától és a 

közeg törésmutatójától. 

Az üledékek spektrumainak kiértékelésekor az volt a célunk, hogy független 

módszerek bevonásával (XRD, TA) vizsgáljuk meg, mely ásványokat, 

ásványcsoportokat fedik le jól az egyes sávterületek. Fontos kiemelni, hogy az 

el z ekben ismertetett f komponens analízis módszerhez képest ezáltal egy lényegesen 

egyszer bb megközelítést alkalmaztunk, hiszen az egyes ásványokra várhatóan jellemz  

sávterületek és azok koncentrációja közötti összefüggést vizsgáltuk. 

A reflexiós technikák esetében az a tény, hogy az infravörös sugárzás csak 

bizonyos mélységig hatol be a mintába, két olyan lehetséges hatásra világíthat rá, amely 

az ásvány porminták ATR FTIR vizsgálatát alapvet en befolyásolhatja. Az egyik az, 

hogy a behatolási mélység a leggyakoribb k zetalkotó ásványok esetében általában nem 

haladja meg a 2 µm-t. Ezért várhatóan, ha az ásvány szemcsemérete kisebb, mint 

behatolási mélység, akkor az infravörös abszorbancia függ a szemcsemérett l, nemcsak 

az ATR kristállyal érintkez  felület nagyságától. ATR FTIR spektrumokban az ásványok 

szemcseméretének az infravörös intenzitásra gyakorolt hatását olivinen vizsgálták, 

azonban e tanulmány nem tért ki arra, hogyan változik az intenzitás, ha 10 µm-nél kisebb 

szemcsék vannak a mintában (űhemtob et al., 2010). Ez a mintael készítés 
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szempontjából sem elhanyagolható kérdés, mert az FTIR vizsgálatokat gyakran el zi 

meg porítás és ülepítés. Másfel l az infravörös fény behatolási mélysége függhet attól, 

hogy az ásvány milyen orientációban helyezkedik el az ATR kristályon, mivel az 

ásványok szerkezetük függvényében több törésmutató széls értékkel rendelkezhetnek. 

Azaz optikai értelemben anizotrópok, ezáltal infravörös tulajdonságaik függnek a 

kristályorientációtól. Ha egy polimineralikus keverékben egy adott ásvány er sebb 

anizotrópiával rendelkezik, akkor az ATR kristályra szorításkor az infravörös 

spektrumának lefutása a mintában lév  fázisok és a leszorításkor alkalmazott nyomás 

függvényében is változhat. 

A szemcseméret hatást a kulcsi mintasorozaton, míg a kitüntetett orientációt bináris 

keverékeken és polírozott felszín  kalcit kristályon is vizsgáltuk. A mintákat Specac 

Golden Gate ATR feltéttel felszerelt Varian 2000 FTIR és Űruker Platinum ATR feltéttel 

ellátott Űruker Vertex 70 FTIR infravörös spektrométerrel végeztük, amelyekhez Globar 

sugárforrás és nitrogén-h tés  szélessávú MűT-B (higany-kadmium-tellurid) detektor 

csatlakozik (Kovács et al., 201ő). Mindegyik m szer esetében az ATR feltét optikai 

eleme gyémánt kristály volt, amelyben egyszeres visszaver dést szenved az infravörös 

fény Őő°-os beesési szög mellett. A gyémánt 1λ00–2400 cm
-1

 tartományban elnyel, ezért 

a spektrumokban ezt a tartományt nem értékeltük. Általában ebben a 

hullámszám-tartományban nincsenek szignifikáns sávjai az ásványoknak, így ez a 

kiértékelést nem befolyásolja. A háttér és a minta spektrumait Ő00–4000 cm
-1

 közötti 

hullámszám-tartományban, 4 cm
-1

 felbontással és 128-szoros futtatással vettük fel. A 

méréseket minden mintán három mintaadagból ismételtük meg. A pormintákat a Specac 

ATR-egység esetében 70 Ncm forgatónyomatékkal préseltük az ATR kristály felületére. 

A Űruker Platinum ATR esetében a polírozott kalcit téglatest lenyomását egyenletes 

nyomóer t (170–1λ0 N) biztosító acélfejes üll vel hajtottuk végre. Azért használtuk ezt a 

berendezést a kalcit méréséhez, mert a másik készüléknél a Golden Gate ATR leszorító 

egysége nem állítható magasságú, ezért nem fért alá a kalcit. Az infravörös spektrumokat 

a kalcit téglatest párhuzamos oldalpárjainak egyikén, az ATR kristály felületéhez képest 

0°, 180° és λ0°-os (átlós) szögben elforgatva vettük fel.  

A spektrumfeldolgozáshoz és kiértékeléshez az OPUS 6.ő infravörös 

spektrumkiértékel  szoftvert használtuk. A kiértékelés el tt ATR sávintenzitás 

korrekciót és alapvonal korrekciót alkalmaztunk. A korrekcióra azért van szükség, mert 

az ATR infravörös spektrumok nem identikusak a hagyományosan használt 

transzmissziós, infravörös spektrumokkal. Ez abban nyilvánul meg, hogy az adott ásvány 

ATR infravörös spektrumában a karakterisztikus elnyelési sávok relatív intenzitása és 
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hullámszáma eltér , ezért a spektrális adatbázisokkal való összevethet séget 

megnehezíti. A relatív sávintenzitásokat az infravörös fény behatolási mélysége szerint 

[6] korrigáltuk (Milosevic, 2012). 

  [6] 

ahol  az adatpont korrigált abszorbanciája,  az eredeti abszorbanciája, k a 

hullámszáma és  a referencia hullámszám (ATR kristály abszorbanciája 1000 

cm
-1

-nál). 

A háttérkorrekcióhoz konkáv „gumikötél” (rubberband correction) háttérkorrekciót 

használtunk, amely során konkáv burkológörbe illeszkedik a spektrum alá és kivonódik a 

spektrumból, miközben a spektrum a két végén rögzített. Ehhez az iterációs számot 2-nek 

választottuk, mert ekkora iteráció még nem okozott változást a csúcs alatti terület 

nagyságában, viszont a háttérb l csak kissé kiemelked , gyenge jeleket a háttérbe 

illesztette. Az abszorpciós sávok helyzete jellemz  a vizsgált anyagra és az irodalomban 

publikált mérések segítségével megfelel  spektrum adatbázisok összeállításával 

elvégezhetjük a sávok azonosítását. Az egyes ásványokhoz rendelhet  sávok lehetséges 

hozzárendelését Wada (1967), Farmer (1974), Van der Marel & Beutelspacher (1976), 

Hlavay et al. (1978), Madejová & Komadel (2001), Schroeder (2002), Vaculíková & 

Plevová (200ő), Jung et al. (2010) és Kovács et al. (201ő) alapján végeztük el. A 

polimineralikus mintákban adott hullámszámnál többféle szerkezeti elem is 

abszorbeálhat, ezért a hozzárendelések helyességét minél több sáv azonosításával 

szükséges alátámasztani. Ehhez a spektrumok – 9 pontos Savitzky-Golay simító deriváló 

módszerrel felvett – deriváltjai nyújtottak kiegészít  információt. A hullámszám szerinti 

deriváltak segítségével az eredeti spektrumban átfed  sávok jobban szétválaszthatók, így 

a csúcsokon jelentkez  vállak és a görbealak változása jobban megfigyelhet  (Smith, 

2011). 

Az ásványok azonosítására és mennyiségi összetétel becslésére használt 

fázisanalitikai módszerekkel (XRD, TA) való összehasonlítás céljából meghatároztuk az 

egyes ásványokhoz, ásványcsoportokhoz rendelhet  karakterisztikus sávok területét 

(integrált abszorbancia) is, amelyek a sáv átfedések miatt jobban kifejezik egy-egy alkotó 

mennyiségét, mint a lineáris abszorbancia (sávmagasság) (Libowitzky & Rossman, 

1λλ7). Az infravörös sávok alatti terület integrálása a csúcs minimum pontjait (az OPUS 

szoftver megnevezésében Ű típusú) összeköt  módszerrel történt, amely a minimum 

pontok által kijelölt egyenes és az elnyelési sáv által közrezárt területet jelenti.  
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5.2.5. Sávterületek, sávmaximumok és ásványmennyiségek összehasonlító statisztikai 

elemzése 

A minták infravörös spektrumaiból meghatározott sávterületek és a 

röntgen-pordiffrakció és termikus módszerrel becsült ásványmennyiségek közötti 

kapcsolat feltárására lineáris regressziót használtunk, a legkisebb négyzetek módszerével 

(Dévényi & Gulyás, 1λ88)μ 

  [7] 

ahol Y a függ  változó (jelen esetben a sávterület), X a független változó (az ásványok 

mennyisége),  az y tengely metszéspontja, míg  az adatpontokra illesztett egyenes 

meredeksége. 

A választott lineáris modellt az indokolta, hogy a Űeer-Lambert törvény szerint az 

ásványmennyiségek és az infravörös sávterületek között a vizsgált abszorbancia 

tartományon belül lineáris kapcsolat feltételezhet  (Kovács et al., 2008ν Sambridge et al., 

2008). A regresszió számítást az Excel program Adatelemzés b vítményével végeztük. 

Az illesztés során kapott statisztikák tartalmazták a megfigyelések számát, a két 

paraméter (sávterület és ásványmennyiség) közötti kapcsolat szorosságát jelz  

korrelációs együtthatót, illetve annak négyzetét (R2), ami megmutatja, hogy a lineáris 

kapcsolat az esetek hányad részében teljesül. A lineáris modell jóságát standard hibával 

jellemezzük. 

Az Excel Adatelemzés b vítménye varianciaanalízis eredménytáblát is megad, 

ahol a F-próbával teszteljük, mennyire fogadható el - a sávterületek és az egyes 

ásványmennyiségek között – a feltételezett lineáris modell. A nullhipotézis, hogy nem áll 

fenn lineáris összefüggés a sávterületek és az ásványmennyiségek között. Ez azt jelenti, 

hogy adott sávterülethez különböz  ásványmennyiségek tartozhatnak, következésképpen 

az illesztett egyenes meredeksége 0. Azaz a nullhipotézis fennáll, ezért a lineáris modell 

elvethet . 

Ellenkez  esetben a lineáris regressziós modell – adott szignifikancia szinten - 

elfogadható. A nullhipotézist általában λő%-os megbízhatóság mellett fogadjuk el. Azaz, 

ha az F-próba során a kapott F-érték szignifikanciája 0,0ő-nél kisebb, akkor a modell 

létezik. 

Külön-külön teszteljük a regressziós együtthatókat is, t-próbával. Azt vizsgáljuk, 

hogy 5%-os szignifikancia szint mellett a nullhipotézis valóban elvethet  e (azaz, hogy a 

meredekség és a tengelymetszet szignifikánsan különbözik e 0-tól), így a modell becsült 

értékei - a sávterületek és az ásványmennyiségek – egyenként is ténylegesen a mért 

értékekhez közelítenek, azaz a próbafüggvényhez tartozó p-értékük 0,0ő-nél kisebb. 
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Tekintve, hogy anyagvizsgálati eredményekr l van szó, nem csak a kiugró adatokat 

sz rtük ki, hanem a regresszió analízis el tt adattisztítást is végeztünk, hogy a kimutatási 

határ alatt lév , illetve nyomnyi (azaz számszer en nem kifejezhet  adatokkal 

rendelkez ) mintákat eltávolítsuk a lineáris modellb l. Ezzel, a paraméter párok számát 

csökkentettünk, de megbízhatóságát nem tettük bizonytalanabbá (Kovács et al., 2012). 

Ugyanis ha a kimutatási határ alatti értékeket annak felével helyettesítettük volna (amit az 

általános gyakorlat követ) nem létez  sztochasztikus kapcsolatot hoztunk volna létre. A 

szelektált elemszám 30-Ő0 db, ezért a statisztikai vizsgálatok megbízhatóságához ideális 

elemszámhoz - legalább Ő0 db – közel áll (Kovács & Kovácsné Székely, 2006). 

A f  infravörös sávmaximumok hullámszám változékonyságának megértése 

céljából azt is megvizsgáltuk, hogy a sávmaximum és az ásványmennyiségek között 

van-e kapcsolat. Ehhez szintén lineáris regressziót használtunk, mert a változás 

szabályszer ségeit, így mértékét sem ismerjük pontosan, ezért nincs értelme nem-lineáris 

modellt illeszteni.  

Az összefüggések vizsgálatakor a lineáris regressziós modell tengelymetszetét nem 

rögzítettük 0 ponthoz, mert a különböz  anyagvizsgálati módszerek eltér  kimutatási 

határral rendelkeznek, ezért nem tételezhetjük fel, hogy az illesztett modell függ  

változójának értéke a független változó nulla értékénél nullát vesz fel. 

 

ő.3. Pásztázó elektronmikroszkópia 

A löszben lév  mészkonkréciók ásványait és azok morfológiáját pásztázó 

elektronmikroszkóppal figyeltük meg. A mészkonkréciókat a mintael készítés során 

félbevágtuk, majd csiszolás és polírozást követ en üveglemezre ragasztottuk fel. 

Felületüket vákuumg zöl  segítségével 20 nm vastagságú szénréteggel vontuk be, hogy 

megfelel  vezet réteg alakuljon ki rajtuk. 

A vizsgálat során a kölcsönhatás következtében keletkez  jeleket (szekunder 

elektronok, röntgensugárzás, stb.) detektáljuk. A keletkezett jelek különböz  típusú 

információval szolgálnak a mintáról. A szekunder elektronok a felület topográfiájáról, a 

visszaszórt elektronok a minta összetételér l adnak felvilágosítást. A karakterisztikus 

röntgensugárzás segítségével elemanalízist is végezhetünk. A felvételek elkészítésében 

Király űsilla (ELTE TTK, K zettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra Fluidum Kutató 

Labor) nyújtott segítséget. A vizsgálatok egy EDAX PV λ800 energia diszperzív 

röntgen-spektrométerrel felszerelt AMRAY 1830 I/T6 típusú pásztázó 

elektronmikroszkóppal történtek. Az elemzések során 20 kV-os gyorsító feszültséget 

alkalmaztunk, a primer elektronáram pedig 1-2 nA közötti volt. Az energia diszperzív 
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(EDS) spektrumok mennyiségi kiértékelései a m szer standardmentes programjával 

készültek, ami magában foglalja a mátrixhatást kiküszöböl  ZAF-korrekciót is 

(Goldstein et al., 1992). 

 

ő.Ő. Kémiai anyagvizsgálati módszerek 

5.4.1. Mintaelőkészítés 

A nedvességtartalom, az izzítási veszteség, a űO2 gázvolumetriás mérése és a 

kémiai elemzésekhez a minták porítását Űudai Ferenc végezte (MFGI, Geokémiai és 

Laboratóriumi F osztály). A mintákat el ször korund golyókkal ellátott korund 

tégelyekben porítottuk, majd 63 µm-es szemcsenagyságú szitaszöveten átszitáltuk. 

Az ICP-AES és IűP-MS vizsgálatokhoz a mintael készítést Horváth Zsolt (MFGI, 

Geokémiai és Laboratóriumi F osztály) végezte a MÁFI λ.1. (2001) szabvány szerint. A 

porított minta 0,ő g-ját és 1,16 g lítium-metaborátot el re kiizzított platina tégelybe 

bemértük, összekevertük és oxidálószerként ő0 mg ammónium-nitrátot adtunk hozzá a 

mintában esetlegesen jelenlév  szulfid elillanásának megakadályozása érdekében, majd 

lefedtük platina fed vel és kemencében 1000°ű-ig felhevítettük. Ezen a h mérsékleten 

tartottuk Őő percig, hogy a lítium-metaborát ömledéke feltárja a szilikátokat és a 

szilícium-dioxidot. A hevítést követ en a platina tégelyekr l eltávolítottuk a fedelet és 

Bunsen-ég  fölé helyeztük 2 percre, hogy a tégelyben lév  mintát kenhet  állapotba 

hozzuk. A kih lt tégelyekbe teflonbevonatú mágneses kever babát helyeztünk és annyi 

ioncserélt vizet öntöttünk rá, hogy ellepje a tégelyt, valamint 10 ml (1μ1) sósavat adtunk 

hozzá. A platina tégely falán lév  minta leoldódásáig a mágneses kever  berendezésen 

tartottuk a mintát, majd a tégelyt kiemeltük a mér pohárból és a fed vel együtt felületét 

ioncserélt vízzel gondosan belemostuk a pohárba. A feltárt mintát 2ő0 ml-es lombikba 

öntöttük és ioncserélt víz hozzáadásával 2 g/l mintakoncentrációt hoztunk létre. Ezt a 

törzsoldatot közvetlenül használtuk fel a nyomelemek azonosításához, míg a f elem 

összetétel meghatározásánál a tízszeresen higított törzsoldatból dolgoztunk. 

 

5.4.2. Teljes főkomponens összetétel meghatározás induktív csatolású plazma 

atomemissziós spektrometriával (ICP-AES) 

Az induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (IűP-AES) oldatos, 

sokelemes spektrokémiai mér módszer fémek, félfémek és néhány nemfémes elem 

meghatározására. Az analitikai sugárforrás egy lebeg  argonplazma, amelyet induktív 

módon kicsatolt rádiófrekvenciás áram lát el energiával. A plazma h mérsékletén (6000–
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8000 K) gerjesztett ionok és atomok által kibocsájtott fény arányos a plazmabeli atom- 

illetve ionkoncentrációval, ez pedig az oldatbeli koncentrációval, tehát megfelel  

kalibrálás után közvetlenül a koncentrációt mérhetjük.  

A f komponens elemzést Űesnyi Anikó és Horváth Zsolt végezte a Magyar 

Földtani és Geofizikai Intézet Kémiai Laboratóriumában egy ULTIMA 2ű 

szimultán-szekvenciális induktív csatolású plazma atomemissziós spektrométerrel 

(ICP-AES), a MÁFI 11.8. és 11.12. (2000) és MÁFI 10.1. (200Ő) bels  szabványok 

alapján. A mért f komponensek (Al, Ba, P, Ca, K, S, Mg, Mn, Na, Sr, Si, Ti, Fe) 

kalibrálásához két kínai nemzetközi sztenderdet használtunk (GŰW 07111 granodiorit, 

GŰW 07112 gabbró). Az SO3 és a P2O5 kalibrálásához szintetikus kevert kalibráló 

oldatokat alkalmaztunk. A mérési körülmények a következ  paraméterekkel 

jellemezhet kμ kicsatolt rádiófrekvenciás energia 1000 W, visszavert energia < 10 W, 

plazma gáz áramlási sebessége 12 l/min, Sheath gáz áramlási sebessége 0,2 l/min, 

cross-flow típusú porlasztó, porlasztó gáz áramlási sebessége 0,ő6 l/min, porlasztó 

nyomás 3,0 bar, megfigyelési magasság 1ő mm (a tekercs fölött), integrációs id  0,ő s 

(poli) – 2 s (mono). 

Az értékelés során az elektromos jelet koncentráció értékekké számoltuk át úgy, 

hogy az ismert töménység  kalibráló sorokhoz hasonlítottuk. A f elemeket oxidos 

(m/m%) formában, a nyomelemeket ppm-ben adtuk meg. A mintákban mért 

komponensek koncentrációi alapján a vonatkozó relatív hiba a Si, Al, Fe, űa és Sr elemek 

esetében ± 2%. A Ti, Mn, Mg, Na és K esetében ± ő%, a Űa ± 20%, illetve a P és a S mért 

értékei a kimutatási határon (0,15 m/m%) vagy annak közelében mozognak. 

A f elemeket a száraz összetételre számoltuk át. Az adatok kiértékeléshez 

referencia adatként az átlagos fels  kontinentális kéreg elemösszetételét (McLennan, 

2001) és hazai löszterületek (Kovács, 2007; Kovács et al., 2008; 2011; Újvári et al., 2008ν 

2014; Varga et al., 2011), valamint két felszínmozgásos terület (Wen & űhen, 2007ν 

Summa et al., 2010) kémiai elemzését használtuk fel. A kémiai mállottság értékeléséhez a 

Na/K arányt (űhen et al., 2008) és a százalékban kifejezett kémiai mállási indexet [8] 

(KMI, Nesbitt & Young, 1982) alkalmaztuk. 

 [8] 

A KMI számolásához a f elemek karbonát mentesítését McLennan (1λλ3) szerint 

[9, 10] végeztük el, hogy az irodalmi adatokkal össze tudjuk vetni az elemzéseinket, 

illetve ahol az irodalmi adatban nem e szerint volt megadva a KMI index, átszámoltuk az 

adatokat ennek megfelel en. 
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CaO > Na2O esetén űaO*=űaO=Na2O [9] 

CaO < Na2O esetén űaO*=űaO [10] 

 

5.4.3. Teljes nyomelem összetétel meghatározása induktív csatolású plazma 

tömeg-spektrometriával (ICP-MS).  

A mintákban lév  nyomelemek koncentrációjának induktív csatolású plazma 

tömegspektrometria (IűP-MS) módszerrel történ  meghatározását Dr. Űertalan Éva és 

Horváth Zsolt végezte a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Kémiai Laboratóriumában 

a MÁFI 10.1. (200Ő) bels  szabvány alapján. 

A mérések Perkin-Elmer DRű II típusú IűP-MS készüléken készültek, amelynek 

m ködési paraméterei a következ kμ kicsatolt rádiófrekvenciás energia 1200 W, 

plazmagáz áramlási sebessége 1ő l/min, segédgáz áramlási sebessége 1,20 l/min, 

porlasztógáz áramlási sebessége 0,λλ l/min, Meinhard porlasztó, ciklon típusú, kvarc 

ködkamra, Ni kónusz, kvadrupól m ködési frekvencia 2,ő MHz, mérési id  1 min.  

A detektált koncentráció tartományban a Rb, Y, Zr, La, űe, Pr, Nd, Pb elemeknek ± 

2%, míg a Nb, űs, Sm, Gd, Dy, Er, Yb, Th elemeknek ± ő% a relatív hibája. A többi elem 

igen kis koncentrációja miatt nagy hibával (± 20%) terhelt (Mo, Sb, Eu, Tb, Ho, Tm, Lu, 

Hf, Ta, Tl, U) vagy a kémiai feltárás jellegéb l adódóan nem értelmezhet  (As, Ag, űd, 

Sn, W, Bi). 

A ritkaföldfémeket növekv  rendszám szerint ábrázoltam, a La-tól a Lu-ig. A 

mérés során kapott nyomelem koncentráció (ppm) adatokat a fels  kontinentális kéreg 

(Taylor & Mclennan, 1995; Mclennan, 2001) összetételéhez hasonlítottuk, azaz a minták 

koncentráció adatait elemenként osztottuk a referencia összetétel megfelel  elemének 

koncentráció értékével. Ezzel a vizsgált minták koncentráció adataiban a referenciához 

viszonyított elemkoncentrációk viszonylagos gazdagodását vagy szegényedését figyeltük 

meg. 

 

5.4.4. CO2 gázvolumetriás mérése  

A mintákban lév  szén-dioxid mennyiségének vizsgálata a MÁFI 11.1. (2001) 

bels  szabvány szerint történt. 0,1–0,ő g porított mintát savazó edénybe mértünk be, 

megnedvesítettük és a forralást el segítend , 2-3 üveggyöngyöt tettünk hozzá. A 

volumetriás készülék savtartó edényéb l a mintához adagoltuk az 1μ1 hígítású sósavat, 

majd gázlángban melegítettük és 2–3 perc forralás után meghatároztuk a számoláshoz 

szükséges környezeti paramétereket (h mérséklet, légnyomás, h t víz h mérséklete) és 
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a nátrium-kloriddal a gázbürettába szorított gáz térfogatát a nívóedény segítségével. A 

számolást a mintából felszabadított gáz elnyeletésekor adódó térfogatváltozás 

ismeretében végeztük. A módszer kimutatási határa 0,02%, a relatív hiba ± 2%. 

 

5.4.5. A nedvességtartalom és az izzítási veszteség meghatározása gravimetriás módon 

A mintában lév  nedvességtartalom és az izzítási veszteség meghatározását a 

MÁFI 11.7. (2008) bels  szabvány szerint végeztük. A nedvességtartalom mérése 

szárítószekrényben 10ő °ű-on, Ő órán át tartó szárítással történt kb. 1 g minta 

bemérésével. A tömegveszteségb l számolt nedvességtartalmat tömegszázalékban adtuk 

meg. Az izzítási veszteség meghatározásához a szárításhoz bemért mintákat elektromos 

kemencében fokozatosan, 200, Ő00, 600 és 800 °ű-on 15-1ő percig hevítettük, majd 10ő0 

°ű-ra felf tés után ezen a h mérsékleten tartottuk 30 percig. A szerkezetileg kötött 

víztartalom értékét a szárítás utáni és a hevítést követ en visszamért minta tömegének 

különbségeként tömegszázalékban kaptuk meg.  
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6. EREDMÉNYEK 

6.1. A geotechnikai/üledéktani vizsgálatok eredménye 

6.1.1. Sűrűség 

A minták halmazs r sége 1,ő6–2,09 g/cm
3
 közötti (5. táblázat). A legnagyobb 

s r séggel a vörösagyag rendelkezik (2,09 g/cm
3), míg a legkisebb s r sége a szürke 

iszap mintának (1,ő6 g/cm3) van. A lösz (1,7ő g/cm3) és a homokk  (1,70 g/cm3) s r sége 

közel azonos. A hevítés során ~2%-os tömegveszteséget tapasztaltunk, ezért a légszáraz 

és a hevített minták s r sége minimális mértékben tér el. Egyedül a vörösagyag esetében 

tapasztalható mintegy 6%-os s r ség növekedés a szárítást követ en. 

 

5. táblázatμ A légszáraz és szárított minták s r ségének átlaga és szórása.  

Minta neve 
Halmazs r ség (g/cm3

) 
légszáraz minták szárított minták 

szürke iszap 1,5803 ± 0,0003 1,5618 ± 0,000λ 
lösz 1,7433 ± 0,0002 1,7456 ± 0,0002 

vörösagyag 1,9681 ± 0,0028 2,0917 ± 0,0013 
homokk  1,6966 ± 0,0033 1,6971 ± 0,0017 

 

6.1.2. Porozitás, pórusméret-eloszlás és a pórusokhoz rendelhető felület és térfogat 

A szürke iszap, lösz és homokk  hasonló porozitású (sorrendben Ő3%, 3ő%, 37%), 

míg a vörösagyagban e mintákhoz képest közel fele akkora porozitást (21%) mértünk (6. 

táblázat).  

A Hg-porozimetriával mért pórusfelületek (2–7 m
2
/g) a mezo- és makropórus 

tartományhoz rendelhet k. A Hg-poroziméter méréshatára azonban 2,λ–3,0 nm, így a 

teljes mezo- (2–ő0 nm pórussugár) és mikropórus (<2 nm pórussugár) tartomány felületét 

már a fiziszorpciós vizsgálatok adták meg (7. táblázat).  

 

6. táblázat: A Hg-porozimetriával mért porozitás, a pórustorokméret gyakorisági 
maximumok és a mezo- és makropórusokhoz rendelhet  felület.  

Minta neve 

Pórustorokméret-eloszlás 
maximumok ( m) 

Szerkezethez 

köthet  porozitás 
(%) 

Felület 
(m

2
/g) 

M1 M2 M3 

szürke iszap 0,93 - - 42,79 6 

lösz 4,7 - - 34,76 7 

vörösagyag 4,7 1,1 0,27 20,98 6 

homokk  10,8 - - 37,18 2 

 

A két vizsgálattal mért pórusfelület eredményének különbsége megadja, hogy 

melyek azok a minták, amelyekben a felülethez a mezo-és mikropórus hozzájárulása 

nagyobb. Ez els sorban a lösz (Hg-porozimetria: 7 m
2/g, fiziszorpciós ŰET-felületμ 1Ő 

m
2/g, mikropórus felület (DR-módszer)μ 1 m2/g) és a vörösagyag esetében 
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(Hg-porozimetria: 6 m
2/g, fiziszorpciós ŰET-felületμ 2ő m2/g, mikropórus felület

(DR-módszer)μ 1Ő m2/g) számottev . A vörösagyagban és a löszben a felület

egyenetlenségét kifejez  fraktáldimenzió (D=2 síkfelület, D=3 egyenetlen felület, 5.1.4. 

fejezet) is nagyobb (~2,7), mint a szürke iszapban és a homokk ben (~ 2,6). A szürke 

iszap (Hg-porozimetria: 6 m
2/g, fiziszorpciós ŰET-felületμ 8 m2/g) és a homok

(Hg-porozimetria: 2 m
2/g, fiziszorpciós ŰET-felületμ 3 m2/g, mikropórus felület

(DR-módszer)μ 7 m2/g) esetében a mezo- és mikropórusok csak kisebb mértékben

járulnak hozzá a teljes pórusfelülethez. 

7. táblázat A fiziszorpciós vizsgálat során meghatározott teljes pórusfelület és
pórustérfogat, a felület egyenetlenségét kifejez  fraktáldimenzió, valamint a mikropórus 
módusz és a hozzá rendelhet  felület és térfogat.  

Minta neve 

BET 

felület 
(m

2
/g) 

Fraktál 
dimenzió

 

Pórusméret 
eloszlás1

 

(nm) 

Teljes 

pórustérfogat 
(mm

3
/g) 

DR-módszer (űO2-gáz) 
mikropórus 

térfogat 
(mm

3
/g) 

felület (m2
/g) 

szürke iszap 8 2,59 3,9 40,4 - - 

lösz 14 2,67 3,9 30,0 3,99 11 

vörösagyag 25 2,70 3,9 48,0 4,72 14 

homokk  3 2,64 4,1 13,3 2,28 7 
1
 A fiziszorpciós vizsgálatok során a deszorpciós ágból számított pórusméret eloszlás (ŰJH-módszer) 

3,9-Ő,1 nm körül adott éles csúcsot, de ez nem a valódi eloszlást mutatja a fellép  mechanikai határ (TSE, 
tensile strength-effektus) miatt (Groen et al., 2003), ezért a pórusméret eloszlás számításához az 

adszorpciós ágat használtuk (Lowell et al., 200Ő). 

A vörösagyagban a pórusfelületek uralkodóan három pórustorokméret 

gyakorisághoz (Ő,7ν 1,1 és 0,27 m) köthet k a makro- és mezopórus tartományban, míg 

a többi minta esetében egy-egy pórustorokméret módusz (10,8 m a homokk ben, Ő,7 

m a löszben és 0,λ3 m a szürke iszapban) azonosítható a makropórus tartományban 

(15. ábra). Ezen kívül a fiziszorpciós eredmények alapján mindegyik mintában kisebb 

pórusméret maximumok 10 nm-nél kisebb tartományban is vannak (7. táblázat). Ezek 

száradási repedésekhez köthet k. Ezek körülbelül 10%-ban járulnak hozzá a teljes 

pórustérfogathoz, a szürke iszap kivételével. A DR-módszer alapján a szürke iszaphoz 

nem rendelhet  mikropórus felület, ellenben a makropórusok teljes porozitásának λ6%-át 

alkotják. 
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15. ábraμ A Hg-porozimetriás mérésekb l származó pórusméret-eloszlás a pórusátmér  

függvényében. Jelkulcsμ a) szürke iszap, b) lösz, c) homokk , d) vörösagyag. 

 

 

16. ábraμ Az üledékek N2 adszorpciós-deszorpciós izotermái az adszorbeált gáz 

térfogatának (cm3/g) függvényében. 

 

A felület egyenetlenségét kifejez  fraktáldimenzió ezért is kisebb (2,őλ), mint a 

másik három mintában. Ugyan a Hg-porozimetriás vizsgálatok szerint egy 

pórustorokméret-maximummal rendelkezik, azonban a higany beáramlási tartománya 

széles volt, ezért ez a nagy porozitásával együtt arra utal, hogy valószín leg kavernás, 

palack alakú pórusszerkezettel rendelkezik (űondon, 2006). 
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A lösz, agyag és homokk  adszorpciós izotermáinak alakja az IUPAű 

nomenklatúra (Sing et al., 1985; Condon, 2006) szerint a IV. típushoz hasonló, amely a 

mikropórusos és mezopórusos anyagokra jellemz  (16. ábra). Ilyen jelleg  izotermával 

rendelkeznek az agyagásványok (Barrer, 1989). Az izotermák (fiziszorpciós vizsgálatok) 

párhuzamosan futnak egymással (H3 típusú hiszterézis hurok, amely általában 

lemezes-réses szerkezetre, egy irányban er sen megnyúlt, ovális alakú pórusokra 

jellemz  (űondon, 2006). A szürke iszap minta az IUPAű besorolás szerint a II. izoterma 

típushoz hasonló, amely er s adszorbeátum-adszorbens közötti kölcsönhatást mutató, 

nem pórusos vagy makropórusos anyagokra jellemz  (Sing et al., 1985). A nitrogén 

gázzal mért izoterma kiértékelése szerint ez a minta nem rendelkezik mikropórusokkal 

(7. táblázat). 

 

6.1.3. A szemcseméret elemzés eredménye 

Az üledékek szemcseméretében a k zetliszt dominanciája jellemz , általában a 

durva (31–63 m) és a közepes k zetliszt frakció (16–31 m) aránya teszi ki a minták 

szemcseméretének közel Ő0%-át. Kivételt csak a paleotalaj és a vörösagyag képez, 

amelyekben a nagyon finom k zetliszt (Ő–8 m) és az agyag (< 2 m) frakció nagyobb 

mennyiség . A textúra-háromszög diagramon így a minták dönt en a kissé homokos, 

kissé agyagos k zetliszt tartományba esnek, míg a vörösagyag minták a nagyon gyengén 

homokos agyagos k zetliszt és az agyagos k zetliszt osztályba tartoznak (17. ábra, 3. 

melléklet).  

Az üledékek szemcseméret eloszlása többnyire bimodális, rejtetten bimodális, de a 

szürke iszap esetében három móduszú (18. ábra). A f módusz Ő0 vagy 10 m körül 

ingadozik, míg a kisebb szemcsék esetében 0,3 m körül jelenik meg egy maximum. Két 

minta esetében nagyobb szemcseméretnél – 1λ3 m (K3-1Ő) és 230 m (K6-3) – is 

azonosítható gyakorisági maximum. A szemcseméret-eloszlás burkológörbéjén a 

f maximum általában a finomabb szemcsék irányában aszimmetrikus.  

A szürke iszapból származó mintákban a durva és a közepes k zetliszt frakció is 

átlagosan 20%, míg az agyag frakció λ% körüli. A homok frakció aránya (~20%) a lösz, 

vörösagyag és a homok vályogzónáiból származó mintákhoz képest jelent s. Az átlagos 

szemcseátmér  33 m. A szürke iszap fels  részér l származó minták szemcseméret 

eloszlása rendszerint hárommaximumos, intenzitásuk csökken  sorrendjében ~ő0, 13 és 

2 m-nél.  
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17. ábraμ A szemcseméret elemzésb l származó frakciók megoszlása (térfogat%) a 

textúra diagramon (Blott & Pye, 2012). Az ábra a textúra diagram alsó háromszögének 

kivágata. Az adatok minden minta három mérésének átlagából származnak. A ’nagyon 

gyengén’ jelz  1-5%, míg a ’kissé’ jelz  5–20% közötti értéket fejez ki. 

 

A lösz közel 60%-ban durva és közepes k zetliszt tartományba es  szemcsékb l 

áll. A medián szemcseátmér  (D50) 2ő m körüli. A minták szemcseméret eloszlása 

többmóduszú, Ő0 és 1ő m-nél, illetve néhány mintában (els sorban a KŐ fúrásban) 0,3 

m-nél vannak gyakorisági maximumok (18. ábra). A 20 m-t l kisebb szemcsék 

mélységbeli változékonyságot is mutatnak a löszben, jellemz en a növekv  mélységgel 

40%-ról 80%-ra n  ezeknek a szemcséknek az aránya. A löszbe települ  finomabb 

szemcsés zónák, a paleotalajok a löszhöz igen hasonló szemcseméret eloszlásúak. Az 
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mediánjuk 52-54 m körüli. A homokba települ  vályogzónák átlagos szemcsemérete 

ellenben 27 µm, ezért a homoktól jól elkülönülnek. Az agyag frakció aránya azonban itt is 

kicsi (8%). 

 

6.2. Az ásványos összetétel 

6.2.1. A teljes ásványos összetétel röntgen-pordiffrakciós vizsgálati eredménye 

A teljes üledékmintákból készült alapfelvételeken a kvarc (22–62%) és a 

karbonátok (kalcitμ ≤43%, dolomit: ≤30%) uralkodó részaránya jellemzi az üledékeket. 

Emellett jelent s mennyiségben fordul el  klorit (~ 7–12%) (19. ábra, 4. és ő. 

melléklet). A klorit fajbesorolása bizonytalan kis mennyiségéb l adódóan, de reflexiói 

alapján a klinoklór IűDD pordiffrakciós kártyájához áll a legközelebb. Csillám (~10–

2Ő%, muszkovit, illit) és szmektit (≤32%) is el fordul a mintákban. A szmektit (060) 

reflexiója más ásványokkal átfed és általában kis mennyiségben jelenik meg, ezért azt 

nem tudjuk, hogy di- vagy trioktaéderes-e. A teljes minta felvételén a 1ő Å-ös reflexiója 

arra utal, hogy rétegközi kationos jellege kétvegyérték  (űa2+
, Mg

2+
) (8. táblázat) (Mac 

Ewan, 1946). A kétérték  kation mellett ugyanakkor egy vegyérték  kation is jelen lehet 

(pl. Na, 12 Å, Thorez, 1λ76). 

 

8. táblázatμ A szmektit 001 bázisreflexiója (Å) a kezeletlen minták 
röntgen-pordiffraktogramján. 

Mintacsoport Minimum (Å) Maximum (Å) 
Szürke iszap 13,81 15,35 

Lösz 13,99 15,07 

Paleotalajok 13,99 14,44 

Vörösagyag 14,17 15,24 

Vályogzóna 13,99 14,44 

Homok 13,9 

 

A földpátok ő% körüli mennyiségben azonosíthatók. Ezen kívül járulékos 

elegyrészként goethit (≤Ő%) és gipsz (≤1%) is megjelenik (5. melléklet). Emellett 

néhány százalékban amorf anyag is el fordul a mintákban. Egy szürke iszap (K6-2) és két 

lösz (K3-13, K4-8) mintában amfibol is kimutatható a röntgen-pordiffraktogramokon. 

Továbbá egy szürke iszap mintában (K3-1) pirit is megjelenik. 
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19. ábraμ Az üledékek teljes ásványos összetétele a röntgen-pordiffrakció alapján. A 

nyomnyi vagy néhány százalékban jelenlév  alkotókat a 5. mellékletben közöljük. 

 

A vizsgált üledékegységek közül jellemz en a szürke iszap tartalmazza a legtöbb 

karbonátot (1Ő–57%) (19. ábra). Mélyebb szakaszain – K-3, K-4, K-6 fúrásokban – a 

dolomit mennyisége csökken és ezért a kalcit/dolomit arány nagyobb értéket vesz fel, 

azonban a dolomit mennyisége általában is nagyobb a fúrásszakaszok fels  részén, mint 

alsó felében. A rétegszilikátok mennyiségét tekintve a szürke iszapban a csillám > klorit 

> szmektit > kaolinit sorrend állítható fel. A csillám a 10 Å-ös reflexió félérték szélessége 

(<0,30) alapján muszkovitnak min sül. Emellett nyomnyi mennyiségben goethit és két 

szürke iszap mintában (K2-1, K2-2) amorf alkotó is azonosítható.  

A lösz átlagos karbonát-tartalma (2ő%) néhány százalékkal kisebb, mint a szürke 

iszapnak (3ő%). A karbonát-mennyisége (kalcit > dolomit) széles tartományban (λ–54%) 

változik (19. ábra). A löszben els sorban a kalcitra jellemz , hogy a mélységgel kisebb 

mennyiségben mutatható ki, míg a dolomit mennyisége uralkodóan 10% alatt marad. 

Három mintában (K2-4, K2-5, K3-10) a kalcit reflexiójának eltolódásából kimérhet  2 

mol% MgCO3 kis Mg-tartalmú kalcit22
 jelenésére utal. Továbbá néhány minta (K2-7, 

K4-7, K5-3, K6-ő) esetében a 40–50%-ot is eléri a karbonátásványok mennyisége. A 

rétegszilikátok mennyiségének (17–Ő7%) alakulása a lösz mintákban is a csillám > klorit 

> szmektit > kaolinit sorrendet követi, de itt a 10 Å-ös reflexió félérték szélessége (> 

0,30) alapján illit is el fordul. A másodlagos fázisok közül a goethit mellett nyomnyi 

mennyiségben gipsz is megjelenik. További különbség a lösz felett lév  szürke iszaphoz 

képest, hogy kis mennyiségben minden mintában van amorf anyag. A löszben lév  

                                                 
22

 Kis Mg kalcit < 5 mol% MgCO3 tartalmú (Walther, 200λ). 
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paleotalaj minták rendelkeznek a legnagyobb kvarc tartalommal (~ő0%) a többi mintához 

képest (19. ábra). A szürke iszaphoz és a löszhöz képest jóval kisebb mennyiségben 

tartalmaznak karbonátásványokat, ellenben a rétegszilikátok (2ő–68%) közül a szmektit 

és csillám mennyisége általában meghaladja a 20%-ot. Továbbá a szmektit ≥ csillám > 

klorit > kaolinit sorrendben változik a rétegszilikátok mennyisége. Gipsz és amorf alkotó 

nyomnyi mennyiségben fordul el , de a goethit 1–3%-ban is megjelenik.  

A vörösagyagban a szmektit 20%-nál is nagyobb mennyiségben azonosítható, 

amely csak néhány százalékkal kevesebb, mint a f  alkotó fázis, a kvarc részaránya (2Ő–

37%) (19. ábra). A félérték szélessége alapján illitként jelentkez  csillám 2Ő–25%-ban 

van jelen. Ezen kívül néhány százalékban klorit is azonosítható. Amorf alkotó ebben az 

üledékben jelenik meg legnagyobb mennyiségben (3%).  

Az elemzett homok domináns fázisa a kvarc (Ő7%), emellett azonos arányban kalcit 

és dolomit (13%-13%), valamint muszkovit (10%) alkotja (19. ábra). A földpát és 

plagioklász összmennyisége 7%. A többi mintában is megtalálható – klorit, szmektit, 

kaolinit – fázisok és amorf alkotó ő%-nál kisebb mennyiségben, míg az amfibol 1%-ban 

fordul el . A homokba települ  vályogzónák hasonló ásványos összetétel ek, és 

els sorban nagyobb csillám (~ 18%) és klorit (~ 13%) tartalmukkal különülnek el a 

homoktól. 

A csillám 10 Å-ös reflexiójának félérték szélessége (FWHMm) 0,22° és 0,Őő° 

között változik (5. melléklet). A szürke iszapban 0,22–0,41. A legnagyobb értékeket a 

vörösagyagban (0,Ő1–0,Őő) és a paleotalajban (0,27–0,őő) veszi fel. A lösz minták (0,23–

0,36) többsége is inkább illitesebb az FWHMm alapján. A kalcit (104) reflexiójának 

félérték szélessége 0,21° és 0,28° között változik.  

 

6.2.2. A minták agyagásványos összetétele az ülepített (< 2 μm) frakció röntgen–

pordiffrakciós vizsgálatából  

A szmektit mellett etilén-glikolos kezelés hatására helyben maradó fázisként klorit 

jelentkezik. Ezen kívül csillám és kaolinit is azonosítható a felvételeken. Néhány esetben 

kevert szerkezet  agyagásvány (valószín leg illit/klorit, klorit/szmektit) is kimutatható 

(20., 21. ábrák). A glikolozás hatására a nagy szmektit-tartalom miatt a kis mennyiség  

kevert szerkezet reflexiója elt nik ugyan, de hevítés hatására - amikor a szmektit 10 Å-re 

esik össze – marad egy diffúz csúcs, amelynek a maximuma az illit/klorit (a mintákban 

23,04-25,48 Å, Thorez (1λ76) alapjánμ 2Ő Å), illetve a klorit/szmektit (eredeti: 27,67 Åν 

glikolozott: 31,19 Åν hevítettμ 2ő,1Ő Å, Thorez (1λ76) alapján sorrendben 28 Å, 31 Å, 24 

Å) szerkezethez áll közel (Kónya et al., 201ő).   



70 

 

20. ábraμ A KŐ-7 lösz minta ülepített frakciójának röntgen-pordiffraktogramjai. 

Jelölésekμ kezeletlen (FN), etilén-glikolos kezelés (EG), valamint a hevítést (H) követ en 

felvett röntgen-pordiffraktogramok. Kln: kaolinit, Chl: klorit, Mμ csillám, Sme: szmektit, 

Qz: kvarc, Cal: kalcit, Il/Chl: illit/klorit. 

  

 

21. ábraμ A K3-4 szürke iszap minta ülepített frakciójának röntgen-pordiffraktogramjai. 

Jelölésekμ kezeletlen (FN), etilén-glikolos kezelés (EG), valamint a hevítést (H) követ en 

felvett röntgen-pordiffraktogramok. Kln: kaolinit, Chl: klorit, Mμ csillám, Sme: szmektit, 

Qz: kvarc, Cal: kalcit, Chl/Sme: klorit/szmektit. 
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eltávozásának görbével átfed  137–36Ő °ű közötti endoterm folyamat a szmektit 

rétegközi terében lév  kétvegyérték  kationok (űa2+
, Mg

2+) hidrátburkának eltávozására 

utal (Guindy et al., 1λ8őν Földvári, 2008) (23. ábra). 

A szervesanyag és a hidroxidok bomlása is kis h mérsékleten megy végbe (1Ő1–

Ő11 °űν DTG görbe minimum pontjaμ 2λ8 ± ŐŐ °ű). Ez els sorban a szürke iszapban – 

K3-1, K3-2, K3-3; K6-1 – utal nyomnyi mennyiségben jelenlév  szervesanyagra. Ennél 

nagyobb h mérsékleten, 31Ő–7λ2 °ű között (DTG görbe minimum pontjaμ ő30 ± 31 °ű) 

az agyagásványok (szmektit, illit, klorit) szerkezeti hidroxil-tartalmának eltávozása 

azonosítható a termikus görbéken, amelyet az agyagásvány szerkezetek szétesése kísér és 

ebben a tartományban indul meg a karbonátok (dolomit, kalcit) bomlása is. ő73–λ62 °ű 

között (DTG görbe minimum pontjaμ 81λ ± 37 °ű) a karbonátok teljesen elbomlanak. A 

termikus görbék ezen szakaszán a kalcit tömegvesztése gyakran kétlépcs s, hosszan 

elhúzódó, átfed a dolomittal, ezért ezen esetekben összkarbonát-tartalmat határoztunk 

meg. Ilyen jelleg  termikus görbék általában a löszökben mállott kalcitra jellemz k 

(Földvári, 2011) (23. ábra). 
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csillámok jelenlétét is jelzi (szürke iszapbanμ K3-1ν löszbenμ K2-3, K4-8, K5-4; 

paleotalajban: K3-ő és vörösagyagbanμ KŐ-6). Illetve 980–1000 °ű között jelentkez  kis 

exoterm csúcs néhány mintában a kaolinit jelenlétét is igazolja (szürke iszapbanμ K1-2, 

K4-1, K6-3ν löszbenμ K2-5, K3-13, homokban: K6-6). Ezen kívül goethit és nyomokban 

gipsz is el fordul.  

A szürke iszap termikus görbéin legnagyobb mennyiségben karbonátok (23–43%), 

kalcit (~16%) és dolomit (~1λ%) azonosíthatók (7. melléklet). Más termikusan aktív 

fázisok közül néhány százalékban klorit (≤12%) és szmektit (1–6%) is kimutatható. A 

K3-1 mintában pirit (1%) is megjelenik. Az illit, hidrocsillám, kaolinit és gipsz csak 

egy-egy mintában figyelhet  meg. 

A löszben is a legnagyobb mennyiségben azonosítható fázisok a kalcit (~17%) és a 

dolomit (~12%). Néhány lösz minta esetében (K2-3, K3-12) a mállott kalcitra (Földvári, 

2011) jellemz  kétlépcs s endoterm csúcsok is felismerhet k (23. ábra). A szmektit (5–

1ő%) és a klorit (1–13%) a löszben átlagosan néhány százalékkal több, mint a szürke 

iszapban és a goethit is állandó kísér je a mintáknak. A többi ásványfázis – a kaolinit, 

illit, hidrocsillám és gipsz – ezekben a mintákban is csak elvétve jelennek meg. Ezzel 

ellentétben a paleotalaj és a vörösagyag mintákban a víztartalmú fázisok nagyobb 

mennyiségben fordulnak el . A rétegszilikátok mennyisége a paleotalajban 16–30% és a 

vörösagyagban ő1–68%. Ennek dönt  részét szmektit (paleotalajμ 6–13%, vörösagyagμ 

21–26%) és csillámok (illit, hidrocsillámν paleotalajμ 10–1ő%, vörösagyagμ 2Ő–26%) 

alkotják, de a klorit mennyisége is jelent s (paleotalajμ 7–1ő%, vörösagyagμ Ő–20%). 

Karbonátok néhány százalékban jelennek meg ezekben az üledékekben. Úgymint a lösz 

esetében, ahol a kalcit mennyisége kimérhet  a paleotalajban és a vörösagyagban, ott a 

kalcit disszociációs h mérséklete legalább 20°ű-kal kisebb a jól kristályos kalcit bomlási 

h mérsékletéhez képest (7. melléklet). A kalcit aktiválási energiája ugyan széles 

tartományban változik (61–412 kJmol
–1), de rendszerint a paleotalaj és a vörösagyagban 

éri el legkisebb értékét.  

A homok vályogzónái mintegy 1Ő–24%-ban tartalmaznak rétegszilikátokat. 

Űennük a szmektit (Ő–1ő%) és a klorit (8–13%) mennyisége a löszhöz hasonló. A kalcit 

és a dolomit együttes mennyisége 8–28%. 

 

6.2.4. Az infravörös spektrometriai vizsgálat eredménye 

Az egyes üledéktípusok infravörös spektrumait és a f  infravörös sávok 

hozzárendelését a 24. ábrán tüntettük fel. Az infravörös spektrumokon azonosítható 

fázisok a kvarc, kalcit, dolomit, csillám (muszkovit, illit), klorit, kaolinit és a szmektit. 
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Ezek az ásványok, ásványcsoportok minden minta spektrumában azonosíthatók, 

különbségek els sorban az infravörös sávok intenzitásában és alakjában tapasztaltunk.  

A leger sebb abszorbanciájú tartomány a Si-O és Al-O kötéseknek megfelel  700–

1200 cm
-1

 hullámszámtartomány. A röntgen-pordiffrakciós eredmények alapján 

azonosított f  alkotó, a kvarc 800 és 780 cm–1
-nál megjelen  kett s sávja alapján 

egyértelm en igazolható az infravörös spektrumokon. Illetve a derivált spektrumokon a 

legnagyobb intenzitású, 108ő cm-1
-nál lév  sávja is megjelenik (24. ábra).  

 

 

24. ábraμ Az üledékek jellegzetes ATR FTIR infravörös spektruma és az azonosítható 

fázisok. Az ásványok rövidítéseiμ űalμ kalcit, űhlμ klorit, Dolμ dolomit, Klnμ kaolinit, Mμ 

csillám (muszkovit, illit), Qzμ kvarc, Smeμ szmektit. A számozott vonalak az integrált 

sávterületek ásványokhoz való hozzárendelését és hullámszám tartományát jelölikμ 1μ 

rétegszilikátok, 3000–3740 cm
–1ν 2μ kaolinit, egyedi tartományν 3μ víz, 1ő8ő–1725 cm

–1
, 

Őμ karbonátokμ 123ő–1585 cm
–1ν őμ szilikát, 82ő–1235 cm

–1
. 
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Ebben a 700–1200 cm
-1

 tartományban fordulnak el  a rétegszilikátok – kaolinit, 

klorit, csillám, szmektit – infravörös sávjai is. Ebb l adódóan e sávtartomány maximum 

pozíciójának helye az egyik legváltozékonyabb (λ8λ ± 8 cm-1
)

23
 (9. táblázat, 8. 

melléklet: szil). A legnagyobb hullámszámnál a szürke iszap (λλ7 ± ő cm-1
), 

mészkonkréció (λλ6 ± 1 cm-1) és lösz (λ8λ ± 7 cm-1) infravörös spektrumán jelenik meg. 

A vörösagyag (λ76 ± 2 cm-1) és paleotalaj (λ8Ő ± 7 cm-1) mintákban jelentkezik a 

legkisebb hullámszámnál. A homokban nagyobb hullámszámnál (λ8λ ± Ő cm-1
) 

jelentkezik, mint a közbetelepül  vályogzónáiban (λ8ő ± Ő cm-1
). 

A rétegszilikátok tetraéderes és oktaéderes rétegeib l származó kation-oxigén 

vegyértékrezgéseik jellemz en kisebb (600–1200 cm
-1), míg a molekuláris vízhez és az 

OH¯-csoportokhoz kapcsolódó vegyértékrezgéseik nagyobb hullámszámoknál (3000–

3800 cm
-1

) jelentkeznek (24. ábra). E sávtartományoknak a szélessége változó. 

Általában kisebb hullámszám-tartományban jelentkeznek a vasoxi-hidroxidok rezgései is 

(~ő23, ~Ő6ő és ~Ő23 cm-1), azonban kis mennyiségük miatt (Van der Marel & 

Űeutelspacher, 1λ76) nem adnak éles elnyelési sávot (pl. a 

röntgen-pordiffraktogramokon megjelen  goethit). 

A szmektit jelenlétére els sorban a ~3Ő00 cm-1
-nál és 16Ő0 cm-1

-nál megjelen  

sávjai utalnak, mert kis h mérséklet  (80 °ű-os) hevítés után ideális esetben f leg ez az 

ásvány tartalmazhat molekuláris vizet (els sorban a rétegközi kation köré koordinálódó 

molekuláris vizet) (24. ábra, 9. táblázat) (Tóth et al., 2012). A kaolinit – a 

röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok alapján a teljes ásványos minta összetételének 

nyomnyi mennyiségben el forduló alkotója – mindegyik mintában mérhet  intenzitással 

azonosítható. Ennek oka, hogy az infravörös spektrometriai módszerekkel akkor is 

kimutatható, ha 1 m/m%-nál kisebb mennyiségben fordul el  az üledékekben (Müller et 

al., 2014ν Püspöki & Kovács, 201Ő). A csillám (muszkovit, illit) és a szmektit infravörös 

sávjaival ugyan átfedést mutat, de a 36λ7 cm-1
-nál megjelen  sáv egyértelm en jelzi 

jelenlétét. Néhány mintában, ahol nagyobb intenzitású a 36λ7 cm
-1

-nál megjelen  sáv, a 

kaolinit O-H vegyértékrezgéseinek közbens , 366λ és 36ő1 cm–1
-nál megjelen  sávjai is 

azonosíthatók a spektrum második deriváltján, amelyek alapján már megbízhatóbban 

elkülöníthet  a többi rétegszilikáttól. A Si-O vegyértékrezgései 111ő, 102ő és 1000 

cm
-1

-nál a szmektittel és a csillámmal átfed. A klorit jellegzetes 3550 cm
–1

-nál, valamint 

985 cm
-1

-nál és 6Őő cm-1
-nál megjelen  sávjai alapján különíthet  el.   

                                                 
23

 Az infravörös spektrumokat Ő cm-1
 felbontással vettük fel, ezért a szórás értékének ott van jelent sége, 

ahol valóban meghaladja a Ő cm-1
 hullámszámot. 
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λ. táblázatμ Az üledékek infravörös spektrumaiban azonosítható sávmaximumok és a 

sávokhoz rendelhet  kötések és ásványok. 
Sávpozíciók1 Szórás2 Intenzitás 

er ssége 
Hozzárendelés3 Referencia4 

(cm-1) 
3696 

 
közepes 

OH, bels  felületi kaolinit 

1, 2, 3, 4, 5 

3664 
  

1, 2, 3, 5 

3645 
  

1, 2, 3, 5 

3620 
 

er s OH (AlAl-OH, MgAl-OH) muszkovit, illit, szmektit, kaolinit 2, 3, 5 

3557 6 gyenge OH (FeMg-OH) klorit 2, 4, 6, 7 

3402 7 
 

OH (vízmolekulák egymás közt, 
vagy felületi O-hez H-hid kötéssel) szmektit, klorit 4 

2988 
 

gyenge ű-H szerves anyag 

6 

2923 
 

6 

2877 
 

6 

2850 
  

6 

1798 
 közepes 

űO3 kalcit, dolomit 2, 4 

1635 
 

δOH (vízmolekulák egymás közt, 
vagy felületi O-hez H-hid kötéssel) szmektit 6 

1428 12 er s 

űO3, as kalcit, dolomit 

2, 4, 6 

1412 16 
 

2, 4, 6 

1396 
  

2, 4, 6 

1162 
 

közepes Si-O, as kvarc 6 

1117 
  

Si-O 

kaolinit 2, 3 

1089 
  

kaolinit, kvarc, klorit 2, 4, 6 

1060 
  

illit, muszkovit 2, 6 

1030 
  

muszkovit, illit, kaolinit 4, 6 

1002 
  

szmektit, kaolinit 3, 6 

989 8 er s muszkovit, illit, szmektit, kaolinit 3, 6 

977 
  

klorit 4, 6, 7 

933 
  

δAl-OH kaolinit 2, 3 

909 
 

közepes δOH (AlAl-OH) muszkovit, illit, szmektit, kaolinit 3, 4 

874 
 

e δűO3┴ kalcit, dolomit 2, 4, 6 

847 
  

δAl-Mg-OH szmektit  2, 3, 4 

830 
 

gyenge δAl-O muszkovit, illit  2, 4 

796 
 

er s Si-O, s kvarc 
2, 4, 6 

778 
 

er s 2, 4, 6 

759 
  

δAl-O-Si 
muszkovit, illit  

2, 4 

748 12 
 

δAl-Mg-OH, δAl-O-Si 2, 4 

728 
 

közepes δűO3═ 
dolomit 2, 6 

713 
 

közepes kalcit 2, 4, 6 

695 
 

er s δSi-O, s kvarc 2, 4 

674 
  

δAl-O-Si klorit 2, 6 

649 
 

közepes δSi-O szmektit, klorit 6 

533 
 

er s δAl-O-Si muszkovit, illit, szmektit 2, 3 

514 
  

δSi-O kvarc 2, 6, 8 
1Második derivált spektrumon azonosított maximumokat sötétszürke, míg a nagyobb sávon vállként 
azonosított maximumokat világosszürke szín jelöli. 
2A mérések során alkalmazott felbontásnál (Ő cm-1) nagyobb szórás értékeket jelenítettük meg. 
3 μ vegyértékrezgés, δμ deformációs rezgés, sμ szimmetrikus, asμ aszimmetrikus rezgés, síkban és síkra 
mer leges deformációs rezgés. 
4Referenciákμ 1μ Wada, 1λ67ν 2μ Farmer, 1λ7Őν 3μ Madejová & Komadel, 2001ν Őμ Vaculíková & Plevová, 
2005; 5: Jung et al., 2010; 6: Van der Marel & Beutelspacher, 1976; 7: Schroeder, 2002; 8: Hlavay et al., 

1978. 

 

A karbonátásványokat az 1420–1460 cm
-1

 körüli széles sáv képviseli (24. ábra). A 

sáv maximum pozíciója széles tartományban (13λ1–1450 cm
-1) változik (8. melléklet: 

karb). A lösz (1Ő25 ± 13 cm
-1) mintákban a legváltozékonyabb. Legnagyobb 

hullámszámnál a paleotalajokban (1Ő37 ± 7 cm
-1), vörösagyagban (1Ő33 ± 1 cm-1

). A 

homok vályogzónáiban (1Ő34 ± 7 cm
-1) és a homokban (1Ő32 ± 7 cm-1) is hasonló 

hullámszám pozíciónál azonosítható. A legkisebb hullámszámmal a szürke iszapban 

(1424 ± 6 cm
-1) és a mészkonkréciókban (13λ3 ± 2 cm-1

) jelenik meg.  

A második derivált spektrumon két jellegzetes hullámszám pozíció is azonosítható 

1392 cm
-1

 és 1412 cm
-1

 körül (9. táblázat). Az 1420–1460 cm
-1

 körüli széles sáv ha 
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1235 cm
-1

 tartományban azonban a karbonátoknak is megjelennek elnyelési sávjai, 

azonban a szilikátokat tükröz  sávterületb l részesedésük a 872 ± Ő cm-1
 körüli sáv 

területének (Akarb) kivonásával ellensúlyozható (8. melléklet). Az 1585–1725 cm
-1

 

közötti sáv a molekuláris víz jelenlétére jellemz , de a hevítéses mintael készítésb l 

adódóan f leg a szmektitet és az illitet reprezentálhatja. A rögzített sávterület határokon 

kívül egyedi sávhatárok alapján a kaolinit ~ 36λ7 cm-1
 sáv területét is meghatároztuk. Az 

egyedi sávtartomány megválasztását az indokolta, hogy e sáv jobb oldali, kisebb 

hullámszámnál kijelölhet  határa az infravörös spektrumban a szmektit, csillám és klorit 

szerkezeti O-H csoportjainak, valamint a szmektit víztartalmának függvényében változik.  

A különböz  üledékcsoportokban ezek a sávterületek eltér  nagysággal 

jellemezhet k (26. ábra). Megfigyelhet , hogy a szilikátokat és rétegszilikátokat a 

reprezentáló sávterületek a mészkonkréció, lösz és szürke iszap üledékekt l a homokba 

települ  finomszemcsés egységek, paleotalajok és vörösagyag irányában nagyobb 

átlagos értéket vesznek fel, míg a karbonátok sávterülete esetén ezzel ellentétes lefutást 

tapasztalunk. Az egyes mintacsoportok infravörös spektrumában a vizsgált sávterületek 

közül szélesebb tartományban a karbonátok és a szilikátok sávterületének nagysága 

változik, miközben egy-egy mintacsoporton belül mindkét sávterület változása kisebb. A 

szmektithez rendelhet  sávterület a vörösagyagban és a paleotalajban a legnagyobb, a 

homokban, a homokba települ  finomszemcsés üledékben és a löszben hasonló 

nagyságú, míg a mészkonkréciókban és a szürke iszapban a legkisebb (26. ábra). A 

kaolinitet és szmektitet képvisel , valamint a szilikátokat tükröz  sávterületek értéke a 

vörösagyagban a legnagyobb, ellenben a rétegszilikátok sávterületénél a paleotalaj, lösz 

és a homok vályogos szintjeib l származó mintákhoz képest kisebb.  
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26. ábraμ Az egyes üledéktípusok infravörös sávterülete az integrálási tartományok 

feltüntetésével. A kaolinit esetében egyedi integrálási tartományokat alkalmaztunk. A 

kiugró mintákat (+) külön feltüntettük. A csúszófelület környezetéb l származó minták 

jelöléseμ 1μ csúszófelület feletti meszes fakóvörös agyag, 2μ csúszófelület a 

vörösagyagban, 3μ csúszófelület alatt 1 cm-re, 4: 5 cm-re és őμ 10 cm-re vett minta. 

 

6.2.5. Az ATR FTIR eredmények összevetése a termoanalitikai és röntgen-pordiffrakciós 

eredményekkel 

Az infravörös spektrumokból meghatározott sávterületek viszonyszámok, mert 

egymáshoz képest látunk az egyes üledéktípusokban változásokat. Ahhoz, hogy 

ténylegesen a meghatározott sávterületekre mennyiségként tekintsünk, szükséges, hogy 

független módszerekkel összevessük, hogy mit is jelentenek a sávterületek. Ehhez az 

összehasonlításhoz ezért a röntgen-pordiffrakció (XRD) és termoanalitikai (TA) 

módszerrel becsült ásványos összetételt és az infravörös spektrumokból meghatározott, 

egyes ásványcsoportokat jellemz  sávterületeket, valamint az er sen ingadozó 

sávmaximummal jellemzett sávok pozícióját ( szil, karb) vetettük össze azokban az 

üledékekben, amelyekre mindegyik fázisanalitikai vizsgálatot elvégeztük (szürke iszap, 

lösz, paleotalajok, vörösagyag, homok vályogzónái, illetve XRD esetében egy homok 

minta is). Mind a XRD, mind pedig a TA esetében az egyes infravörös sávterületeknek 

megfeleltethet  ásványok mennyiségét vettük figyelembe, így szilikát ásványok 

mennyiségét (szilikátok), a rétegszilikátok esetében a csillám, klorit, szmektit és kaolinit 

összmennyiségét (rétegszilikátok), a csillámok és a szmektit (∑il, sme, illetve a TA-nál a 
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hidrocsillám megjelenése miatt ∑il, hm, sme), a szmektit, valamint a karbonátok 

összmennyiségét vetettük össze a sávterületekkel. 

A regressziós statisztikai elemzés során szignifikáns kapcsolatot találtunk a 

sávterületek, sávmaximumok és a két módszerrel meghatározott ásványmennyiségek 

között, ezért F-próba szignifikanciája alapján a nullhipotézist elutasítjuk (10., 11. 

táblázatok). Kivétel egyedül a karbonátok sávterülete és a termikus elemzéssel 

meghatározott dolomit mennyisége közötti f próbafüggvényhez tartozó p-érték, amely 

0,05-nél nagyobb (11. táblázat 14-es számú adathalmaz). Meg kell azonban jegyezni, 

hogy ez esetben a megfigyelések száma kevés volt. 

 

10. táblázatμ A regressziós statisztikai elemzés eredménye a röntgen-pordiffrakcióval 
(XRD) meghatározott ásványmennyiségek (független változó) és az ATR FTIR 
módszerrel meghatározott sávterületek (függ  változó) között. 

 

X=XRD ásvány 
mennyiség 

Y=ATR FTIR 

sávterület R R2 
Korrigált 

R2 

Standard 

hiba 

Megfigyelések 
száma 

F  

szignifikanciája 

1 Karbonátok 

Karbonátok 

0,83 0,70 0,69 2,62 37 1,47E-10 

2 Kalcit 0,65 0,42 0,40 3,59 36 2,08E-05 

3 Dolomit 0,52 0,27 0,24 3,80 33 2,07E-03 

4 ∑il, sme Szilikátok 
0,79 0,63 0,62 2,71 40 9,36E-10 

5 Rétegszilikátok 0,79 0,63 0,62 2,85 43 2,79E-10 

6 Rétegszilikátok Rétegszilikátok 0,61 0,37 0,35 2,20 43 1,60E-05 

7 Szmektit Molekuláris 
víz 

0,77 0,60 0,58 0,08 37 2,28E-08 

8 ∑il, sme 0,73 0,53 0,52 0,09 40 9,41E-08 

9 Karbonátok karb 0,68 0,46 0,44 7,94 37 4,32E-06 

10 ∑il, sme 
szil 

0,67 0,44 0,43 5,44 40 2,61E-06 

11 Rétegszilikátok 0,81 0,66 0,66 4,41 43 3,05E-11 

 

11. táblázatμ A regressziós statisztikai elemzés eredménye a termikus analízissel (TA) 

meghatározott ásványmennyiségek (független változó) és az ATR FTIR módszerrel 
meghatározott sávterületek (függ  változó) között. A szürke szín F szignifikanciájának 
0,05-nél nagyobb értékét jelöli a táblázatban. 

  
X=TA ásvány 

mennyiség 

Y=ATR FTIR 

sávterület R R2 
Korrigált 

R2 

Standard 

hiba 

Megfigyelések 
száma 

F 

szignifikanciája 

12 Karbonátok 

Karbonátok 

0,89 0,80 0,79 2,27 39 1,92E-14 

13 Kalcit 0,83 0,69 0,67 3,38 22 1,75E-06 

14 Dolomit 0,27 0,07 0,01 4,36 16 3,11E-01 

15 ∑il, hm, sme Szilikátok 
0,80 0,64 0,63 2,74 38 1,94E-09 

16 Rétegszilikátok 0,82 0,67 0,66 2,71 42 3,71E-11 

17 Rétegszilikátok Rétegszilikátok 0,57 0,32 0,31 2,24 42 8,52E-05 

18 Szmektit Molekuláris víz 
0,82 0,67 0,66 0,07 34 3,59E-09 

19 ∑il, hm, sme 0,75 0,56 0,55 0,08 37 9,19E-08 

20 Karbonátok karb 0,68 0,47 0,45 8,16 39 1,69E-06 

21 ∑il, hm, sme 
szil 

0,63 0,40 0,38 6,04 38 2,17E-05 

22 Rétegszilikátok 0,73 0,54 0,52 5,45 42 3,51E-08 

 

A regressziós együtthatók t-próbája alapján számított p-értékek már több olyan 

modellt jeleznek, amelyek egy-egy regressziós együtthatója nem tekinthet  

szignifikánsnak (12., 13. táblázatok). Ez az ATR FTIR és az XRD, illetve TA 

eredmények variancia analízisében a vizsgált paraméterek közül a legnagyobb 
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korrelációs együtthatóval rendelkez  karbonátok sávterülete-karbonátok mennyisége 

(1-es és 12-es számú adathalmazok), valamint a karbonátok sávterülete-kalcit 

mennyisége közötti kapcsolatot (2-es és 13-as számú adathalmazok) érinti. Továbbá a TA 

esetében a karbonátok sávterülete-dolomit mennyisége (1Ő-es számú adathalmaz) és a 

molekuláris víz sávterülete-szmektit mennyisége között (18-as számú adathalmaz) is a 

regressziós együtthatók valamely p-értéke a nullhipotézist igazolja.  

 

12. táblázatμ A varianciaanalízis eredménye a röntgen-pordiffrakcióval (XRD) becsült 
ásványmennyiségek (független változó) és az ATR FTIR módszerrel meghatározott 
sávterületek (függ  változó) között. A szürke szín a negatív érték  regressziós 
együtthatókat jelzi, illetve a p-érték esetében a 0,0ő-nél nagyobb értékeket. 

 

X=XRD 

ásvány 
mennyiség 

Y=ATR FTIR 

sávterület β0 β1 
p-érték 

(β0) 

p-érték 
(β1) 

1 Karbonátok 

Karbonátok 

-0,76 0,32 4,84E-01 1,47E-10 

2 Kalcit 2,32 0,34 9,04E-02 2,08E-05 

3 Dolomit 4,83 0,30 5,08E-04 2,07E-03 

4 ∑il, sme Szilikátok 
18,71 0,26 6,26E-28 9,36E-10 

5 Rétegszilikátok 11,36 0,34 1,85E-10 2,79E-10 

6 Rétegszilikátok Rétegszilikátok 3,34 0,15 2,67E-03 1,60E-05 

7 Szmektit Molekuláris 
víz 

0,05 0,01 3,33E-02 2,28E-08 

8 ∑il, sme 0,06 0,01 8,09E-03 9,41E-08 

9 Karbonátok karb 1444 -0,60 3,12E-67 4,32E-06 

10 ∑il, sme 
szil 

993 -0,36 1,29E-81 2,61E-06 

11 Rétegszilikátok 1006 -0,57 1,62E-78 3,05E-11 

 

13. táblázatμ A varianciaanalízis eredménye a termikus analízissel (TA) becsült 
ásványmennyiségek (független változó) és az ATR FTIR módszerrel meghatározott 
sávterületek (függ  változó) között. A szürke szín a negatív érték  regressziós 
együtthatókat jelzi, illetve a p-érték esetében a 0,0ő-nél nagyobb értékeket. 

 

X=TA ásvány 
mennyiség 

Y=ATR FTIR 

sávterület β0 β1 
p-érték 

(β0) 

p-érték 
(β1) 

12 Karbonátok 

Karbonátok 

-0,65 0,34 4,19E-01 1,92E-14 

13 Kalcit 0,95 0,55 4,84E-01 1,75E-06 

14 Dolomit 9,29 0,12 4,46E-04 3,11E-01 

15 ∑il, hm, sme Szilikátok 
19,22 0,28 9,76E-28 1,94E-09 

16 Rétegszilikátok 16,63 0,26 1,38E-24 3,71E-11 

17 Rétegszilikátok Rétegszilikátok 6,13 0,11 1,12E-12 8,52E-05 

18 Szmektit Molekuláris 
víz 

0,03 0,02 1,10E-01 3,59E-09 

19 ∑il, hm, sme 0,08 0,01 1,23E-04 9,19E-08 

20 Karbonátok karb 1441 -0,57 1,25E-72 1,69E-06 

21 ∑il, hm, sme  
szil 

992 -0,37 8,85E-77 2,17E-05 

22 Rétegszilikátok 997 -0,40 5,97E-83 3,51E-08 

 

Az R
2
 és a korrigált R2 értéke a karbonátok infravörös sávterülete és 

összmennyisége között a legnagyobb (10. táblázatban 1-es és 11. táblázatban 12-es 

számú adathalmaz). Ugyanakkor önmagában a karbonátok sávterülete és a dolomit 

mennyisége között (3-as és 1Ő-es számú adathalmaz) ezek az értékek jóval kisebbek, mint 
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a kalcit korrelációjában (2-es és 13-as számú adathalmaz). A két ásványmennyiséget 

meghatározó módszer közül a regressziós statisztikában a termikus elemzés nagyobb R2
 

értéket mutat, mint a röntgen-pordiffrakció a karbonátok sávterülete-dolomit mennyisége 

(11. táblázatban 14-es számú adathalmaz) és a rétegszilikátok sávterülete- 

rétegszilikátok mennyisége (11. táblázatban 22-es számú adathalmaz) relációk 

kivételével. 

A sávterületek és az ásványmennyiségek közötti kapcsolat leírására alkalmazott 

lineáris modellben a tengelymetszet értéke a karbonátok sávterülete-karbonátok 

mennyisége közötti statisztikai vizsgálat kivételével pozitív (12., 13. táblázatok). 

Azonban ha a két kiugró adatot (K2-4, K4-7) eltávolítjuk a modellb l, a tengelymetszet 

jobban közelít a 0-hoz (14. táblázat).  

 

14. táblázatμ A regressziós statisztikai elemzés eredménye a röntgen-pordiffrakcióval 
(XRD) és termikus analízissel (TA) meghatározott ásványmennyiségek (független 
változó) és az ATR FTIR módszerrel meghatározott sávterületek (függ  változó) között. 
A szürke szín a negatív tengelymetszetet mutatja. 

 
XRD TA 

r értéke 0,90 0,94 

r-négyzet 0,81 0,88 

Korrigált r-négyzet 0,81 0,87 

Standard hiba 1,66 1,50 

Megfigyelések száma 35 37 

F szignifikanciája 1,44E-13 1,48E-17 

β0 -0,35 -0,32 

β1 0,29 0,31 

p-érték (β0) 0,62 0,55 

p-érték (β1) 1,44E-13 1,48E-17 

 

Leginkább a nagy rétegszilikát tartalommal és kis karbonát-tartalommal jellemzett 

vörösagyag és paleotalaj minták különülnek el a diagramokon, míg a lösz – nagy 

változatossága miatt – széles tartományt fed le (27. ábra). A vörösagyag a 

szemléltetésként kirajzolt lineáris összefüggés alatt vagy annak közelében helyezkedik el 

a diagramokon, míg a paleotalajok általában a lineáris trend felett találhatók (27. ábraμ a, 

d, e, g, k). A lösz mintákkal részben átfed , homokba települ  vályogos szintek mintái is 

többnyire a trendvonal felett jelennek meg (27. ábraμ d, e, g, j, k, m). A szürke iszap a 

rétegszilikátok diagramjain az alsó (27. ábraμ a, d), míg a karbonátok esetében a fels  

tartományt képviseli (27. ábraμ h, j, l, m). A korrelációs vizsgálat alapján a karbonát 

sávterülete az XRD és TA módszerrel meghatározott összkarbonát mennyiséggel (27. 

ábraμ h, l), míg a szilikátok sávterülete a rétegszilikátok, azon belül is els sorban az illit 

és szmektit összmennyiségével mutat jó összefüggést (27. ábraμ b, e, g, k). 

A sávpozíciók közül a szil leginkább az illit és szmektit (XRD), illetve az illit, 

hidrocsillám, szmektit (TA) összmennyiségét (27. ábraμ c, f), míg a karb a karbonátok 
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összmennyiségét követi (27. ábraμ j, m), azonban a sávterülethez képest gyengébb 

összefüggés figyelhet  meg. A sávmaximumok és az ásványmennyiségek között F 

próbastatisztika értéke és a hozzátartozó p-értéke is szignifikáns a lineáris modellben a 

tengelymetszetre és a meredekségre (10-13. táblázatok, 9-11 és 20-22 számú 

adathalmazok). Ez azt jelenti, hogy a sávmaximumok változékonysága az 

ásványmennyiségekkel egy lineáris modellben elképzelhet . A negatív meredekség a 

lineáris modellben arra utal, hogy a sávmaximumok csökkenésével összefügg az 

ásványmennyiség növekedés. Azonban fontos megemlíteni, hogy a sávmaximumok és az 

ásványmennyiségek közötti kapcsolat nem-lineáris is lehet, amelyre a nagy standard hiba 

értékek is utalnak (10., 11. táblázatok). A sávmaximum ásványmennyiséggel 

összefügg  változékonyság fokának hátterében álló összefüggések feltárása – mivel a 

szakirodalom a változékonyságot els sorban anyagszerkezeti és nem anyagmennyiségi 

változáshoz köti – azonban további vizsgálatokat igényel, ami meghaladja a dolgozat 

kereteit. 
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27. ábraμ ATR FTIR sávterületek és ásványmennyiségek diagramjai. Az ásványos 
összetétel (tömeg%) és az infravörös paraméterek (sávterület és sávmaximum) 
kapcsolata. A sávterületeket lefed  ásványok függvényében szemléltetésként 
trendvonalakat illesztetünk a mintasorozatra a statisztikai elemzésben kapott regressziós 
együtthatók alapján. Az XRD és TA módszerrel meghatározott rétegszilikátoknak (a, d), 

szilikátoknak (b, e) és karbonátoknak (h, l) megfeleltethet  infravörös sávterületekkel 
vetettük össze, feltüntetve az integrálási tartományokat. A szilikátok sávterületét a 
szmektit és illit (g, ∑il, sme), valamint a szmektit, hidrocsillám, illit (k, ∑il, hm, sme) 

összmennyiségének függvényében is ábrázoltuk. A vizsgált infravörös sávtartományban 

er sen ingadozó sávmaximumok és az ásványos összetétel közötti kapcsolatot a c, f, j, m 

ábrák mutatják. 
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Az infravörös vizsgálatokat 80°ű-hevítés el zte meg, ezért az infravörös spektrum 

azokról a fázisokról is tájékoztat, amelyek nagyobb mennyiségben képesek a hevítést 

követ en is megtartani a molekuláris vizet szerkezetükben (Tóth et al., 2012). Ezért azt is 

megvizsgáltuk, hogy a víz deformációs rezgéseit tartalmazó 1ő8ő-1725 cm
-1

 tartomány 

sávterülete mely ásvány mennyiségével mutat összefüggést. A 28. ábra mutatja, hogy ez 

az infravörös sávterület az üledékekben lév  szmektit változékonyságát követi. A 

statisztikai vizsgálatok is arra utalnak, hogy a két paraméter között – sávterület és 

ásványmennyiség – szignifikáns kapcsolat van. A termikus módszerrel határozott 

szmektit mennyiségének és ATR FTIR sávterületének tengelymetszete viszont a p-értéke 

alapján már nem szignifikáns. Ennek az oka valószín leg az, hogy a szmektit mellett illit 

is el fordul a mintában, amely szintén hozzájárulhat az infravörös spektrumon észlelt 

víztartalomhoz. Az 28. ábrán f leg a paleotalajok térnek el a trendt l. A legnagyobb 

eltérést mutató K3-11 és K3-5 paleotalaj mintákban a 10 Å-ös bázisreflexió szélessége 

nagy (0,őő és 0,36) (2b. ábra). Feltételezhet , hogy ezért a csillám mállottabb jellege 

miatt a víz deformációs rezgéseinek sávterülete nagyobb, mint ami a szmektit 

mennyiségéb l várható lenne. 

 

 

28. ábraμ A szmektit mennyisége és a molekuláris víz infravörös sávterülete. A szmektit 

mennyiségét röntgen pordiffrakcióval (a) és termikus elemzéssel (b) határoztuk meg. 

 

6.2.6. A kalcit legnagyobb intenzitású infravörös sávjának alakja a bináris keverékekben 

és a kalcit kristályban 

A sáveltolódás vizsgálathoz felvett bináris kaolinit-kalcit keverékek infravörös 

spektrumában a kalcit C-O vegyértékrezgés elnyelési sávjának maximuma 13λ2–1433 

cm
-1

 között változik és a kalcit arányának csökkenésével nagyobb hullámszám felé 

tolódik el (29a. ábra). A bináris keverékek infravörös sávalakja hasonló egymáshoz.  
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A kalcit infravörös spektruma a 600 – 1850 cm
-1

 tartományban az izotróp és az 

anizotróp metszetben eltér  sávalakot vesz fel (29. ábra: b-d). Az anizotróp metszetek 

infravörös felvételein a kalcit forgatásával (a kalcit ATR kristályhoz viszonyított 0°, λ0° 

és 180°-os állásában) ugyan változik az infravörös spektrum lefutása, azonban 

átlagspektrumuk csak intenzitásban mutat eltérést, a sávalak hasonló lefutású marad. Az 

izotróp metszet infravörös fényelnyelése a kalcit forgatása során nem változik. Az 

anizotróp metszet infravörös spektrumán a leger sebb abszorbancia körüli sávalak 

kifejezettebb és kissé nagyobb hullámszámnál jelenik meg, mint az izotróp metszetben.  

 

 

29. ábraμ A kalcit-kaolinit keverékek (a) és a kalcit (c,d ed) infravörös felvételei. A b ábra 

a kalcit forgatásával (1, 2, 3 számok jelölik az alsó képen a mérési irányokat és a pontok a 

mért metszeteket) az izotróp (0,9 × 1,2 cm lapon) és anizotróp metszetekben felvett 

spektrumokat szemlélteti, amelyekb l a d ábrán szerepl  átlagspektrumokat képeztük. 
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6.3. A geokémiai vizsgálat eredménye 

6.3.1. A vizsgált minták főelem összetétele 

A minták f elem összetételét (m/m%) a 10. mellékletben közöljük. A minták 

f elem összetételében a SiO2 (29–71%) dominál. Legnagyobb mennyiségben a paleotalaj 

(6ő ± ő%) és a homok (6ő ± 6%) tartalmazza, míg legkisebb arányban a mészkonkréciók 

(K3-I: 29,2%; K2-Iμ 33%). A vörösagyag f elem összetételének mintegy ő8%-át alkotja 

SiO2. A szürke iszapban (Ő8 ± λ%), a löszben (ő1 ± λ%) és a homok vályogos zónáiban 

(őŐ ± λ%) is hasonló mennyiségben és nagyobb szórással jelenik meg. A SiO2 általában a 

legtöbb elemmel mindegyik mintában er s pozitív korrelációt mutat a MgO, CaO és a 

CO2 kivételével. A szürke iszapban ezen kívül a MnO – a többi mintával ellentétben – a 

SiO2-vel er s pozitív korrelációt mutat (15. táblázat). 

 

15. táblázatμ A f elemek közötti korrelációs együtthatók az egyes mintacsoportokban. A 

kék a pozitív, míg a piros a negatív értékeket jelöli. A keretek (színezés a 
paraméterenként közös kapcsolatokat érzékelteti) az er sebb kapcsolatokat, illetve a 
mintacsoportokra jellemz  kapcsolatokat emelik ki. 

 

 

A f elemek közül kiemelend  még az Al2O3 és a űaO szerepe, amelyek közel 10 – 

10 %-ban jelennek meg a mintákban. A mészkonkréciókban azonban az Al2O3 mindössze 

4%, a CaO viszont a 30%-ot is meghaladja (10. melléklet). A CaO legkisebb 

koncentrációban a paleotalajokban és vörösagyagban fordul el  (2–3%). Az Al2O3 

általában a Fe2O3 és K2O komponensekkel pozitívan korrelál, míg a űaO-val a MgO-val 

Szürke iszap SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO Na2O K2O CO2 Lösz SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO Na2O K2O CO2

SiO2 1,0 SiO2 1,0

TiO2 0,7 1,0 TiO2 0,7 1,0

Al2O3 0,3 0,7 1,0 Al2O3 -0,1 0,5 1,0

Fe2O3 0,3 0,8 0,9 1,0 Fe2O3 -0,2 0,3 0,9 1,0

MnO 0,8 0,3 -0,1 0,1 1,0 MnO 0,0 0,4 0,7 0,6 1,0

CaO -1,0 -0,8 -0,4 -0,5 -0,7 1,0 CaO -0,8 -0,9 -0,6 -0,4 -0,5 1,0

MgO -0,9 -0,9 -0,6 -0,6 -0,6 1,0 1,0 MgO -0,6 -0,3 0,6 0,7 0,4 0,1 1,0

Na2O -0,1 0,1 -0,3 -0,3 -0,2 0,1 0,2 1,0 Na2O 0,7 0,3 -0,6 -0,6 -0,4 -0,2 -0,7 1,0

K2O 0,4 0,7 1,0 0,9 0,0 -0,5 -0,7 -0,4 1,0 K2O -0,2 0,4 1,0 0,9 0,6 -0,5 0,6 -0,6 1,0

CO2 -1,0 -0,8 -0,5 -0,6 -0,6 1,0 1,0 0,2 -0,6 1,0 CO2 -0,8 -0,9 -0,5 -0,3 -0,5 1,0 0,2 -0,3 -0,4 1,0

Paleotalaj, 

vörösagyag SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO Na2O K2O CO2 Vályogzóna SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO Na2O K2O CO2

SiO2 1,0 SiO2 1,0

TiO2 0,8 1,0 TiO2 0,5 1,0

Al2O3 -0,6 -0,5 1,0 Al2O3 -0,6 0,2 1,0

Fe2O3 0,1 0,4 0,4 1,0 Fe2O3 -0,4 0,4 0,8 1,0

MnO 0,4 0,4 -0,4 0,3 1,0 MnO -0,5 -0,1 0,2 0,5 1,0

CaO -0,4 -0,5 -0,4 -0,7 -0,2 1,0 CaO -0,9 -0,6 0,3 0,1 0,4 1,0

MgO -0,8 -0,8 0,2 -0,6 -0,4 0,8 1,0 MgO -0,8 -0,2 0,8 0,7 0,3 0,7 1,0

Na2O 0,9 0,8 -0,9 -0,2 0,4 0,0 -0,5 1,0 Na2O 1,0 0,7 -0,4 -0,2 -0,4 -1,0 -0,7 1,0

K2O -0,6 -0,5 1,0 0,5 -0,3 -0,4 0,2 -0,9 1,0 K2O -0,6 0,1 1,0 0,7 0,2 0,3 0,8 -0,4 1,0

CO2 -0,5 -0,5 -0,3 -0,7 -0,2 1,0 0,8 0,0 -0,3 1,0 CO2 -0,9 -0,6 0,4 0,2 0,4 0,9 0,7 -0,9 0,4 1,0

Homok SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO Na2O K2O CO2

SiO2 1,0

TiO2 -0,7 1,0

Al2O3 -0,3 0,8 1,0

Fe2O3 -0,3 0,6 0,7 1,0

MnO 0,3 -0,6 -0,6 0,1 1,0

CaO -0,8 0,1 -0,3 -0,2 0,0 1,0

MgO -0,8 0,2 -0,3 -0,2 0,0 0,9 1,0

Na2O 0,7 -0,9 -0,8 -0,8 0,4 -0,2 -0,1 1,0

K2O -0,2 0,7 1,0 0,7 -0,5 -0,5 -0,4 -0,7 1,0

CO2 -0,7 0,0 -0,4 -0,4 0,0 1,0 0,9 0,0 -0,6 1,0
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és a űO2-vel negatív összefüggést mutat (15. táblázat). Ezen kívül mennyiségileg 

csökken  sorrendben, ő% körüli vagy annál kisebb koncentrációban Fe2O3, MgO, K2O és 

Na2O fordul el  a mintákban (10. melléklet). A Fe2O3 mennyisége a szürke iszapban és a 

homokban a legkisebb (~2–3%), míg a löszben, a paleotalajokban és a vörösagyagban 

átlagosan ő% körüli. Az alkáliák közül a K2O 2%, míg a Na2O 1% körüli a vizsgált 

mintákban. A Na2O a paleotalajokban, vörösagyagban és vályogzónákban er s pozitív 

korrelációt mutat a SiO2-vel (15. táblázat). A TiO2, MnO, P2O5, SO3 nem éri el az 1%-ot. 

A lösz és paleotalajok kivételével a MnO minden mintában 0,1%-nál kisebb 

koncentrációban van jelen. A P2O5 kimutatási határon mozog, egyedül a K-3 fúrásban 

van a méréshatár feletti koncentrációban (> 0,1ő%) (10. melléklet). A SO3 csak a szürke 

iszapban haladja meg a kimutatási határát (< 0,1ő%). Az izzítási veszteség a paleotalajok 

és a vörösagyag esetében a legnagyobb (2–Ő%), átlagosan duplája a többi mintáénak, míg 

szerkezeti víztartalmuk (Ő–6%) a homokban lév  vályogzónákéhoz hasonló. 

A szürke iszap fels  kontinentális kéregre (FKK) normált f elem eloszlásán a MgO 

és a űaO mutat jelent s dúsulást, míg a Na2O kimerülést mutat (30a. ábra). Fels  részén 

többnyire jobban dúsul a MgO, mint az alsó szakaszán. 

A lösz normalizált f elem görbéin els sorban a MnO, MgO és űaO pozitív 

anomália t nik ki, míg Na2O-ban inkább szegények a minták (30b. ábra). A 

paleotalajokban és vörösagyagban általában a Na2O mellett a CaO is kimerülést mutat 

(30. ábraμ c, d). A vörösagyagban MnO szegényedés is megfigyelhet  az FKK-hoz 

képest. A löszben lév  mészkonkréciók f elem összetételében a űaO mutatja a 

legnagyobb dúsulást (10-szeres) a fels  kontinentális kéreghez képest, míg a SiO2, TiO2, 

Al2O3, Fe2O3, Na2O elemekben szegényedést jelez (30c. ábra).  

A homokban a f elemek a MgO és a űaO kivételével kimerülést mutatnak (30f. 

ábra). A többi vizsgált mintával ellentétben a TiO2-ban jobban kimerült a fels  

kontinentális kéreg f elem összetételéhez képest. A homok finomszemcsés 

betelepüléseinek a homokhoz, illetve a löszhöz igen hasonló a normalizált f elem 

megoszlása (30e. ábra).  

 



90 

 

30. ábraμ A vizsgált üledékek fels  kontinentális kéregre (FKK) normált f elem 

megoszlása (McLennan, 2001). Feltüntettük a fiatal és id s löszök (Újvári et al., 2008ν 

2014, Varga et al., 2011) (b), fiatal és id s paleotalajok (Varga et al., 2011ν Újvári et al., 

2014) (c) és vörösagyagok (Kovács, 2007ν Kovács et al., 2008) (d) normalizált 

koncentráció tartományát is. A stabil területen mélyült K-5 fúrás mintáit (9. ábra) kék 

színnel kiemeltük. 
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31. ábraμ A minták mállottsági állapota az A-CN-K diagramon (Nesbitt & Young, 1982). 

Jelölésekμ a háromszög csúcsaiban Aμ Al2O3, űNμ űaO és Na2O, K: K2O. A 

referenciaként használt hazai képz dményekμ fiatal lösz (FL) és paleotalajok (FP) (Újvári 
et al., 2008; 201Ő), id s lösz (IL) és paleotalajok (IP) (Varga et al., 2011; Újvári et al., 
2014), a Paksi Lösz alsó vörös paleotalajai (PP) és vörösagyagok (Tengelici Vörösagyag 
Beremendi Tagozata (TVFP), Tengelici Tagozata (TVFT), Kerecsendi Tagozata (KVF)) 

(Kovács et al., 2008ν 2011), fels  kontinentális kéreg (FKK) (McLennan, 2001). 

Szemléltetésként az irodalomban fellelhet , plio-pleisztocén agyagos és agyagos iszapos 

üledékekben el forduló csuszamlásos területek kémiai elemzésének adatait is 

feltüntettük (Huangtupo és Xietan csuszamlások (Három-szurdok, Kína): Wen & Chen, 

2007; Fosso Spineto csuszamlás (Grassano, Dél-Olaszország): Summa et al., 2010). 

Ásványok rövidítéseμ Plμ plagioklász, Kfpμ K-földpát, Muμ muszkovit, Ilμ illit, Klnμ 
kaolinit, Chl: klorit, Gi: gipsz, Sme: szmektit. 

 

Az üledékek a kémiai mállási index alapján folyamatos sorozatot alkotnak (31. 

ábra). A minták sorozata a diagramon az illit kation összetételének megfelel  mez  (Il) 

felé irányul. A legkisebb kémiai mállási index (KMI) a mészkonkréciókra (7%), a 

homokra (61%) és a szürke iszapra (6Ő%) jellemz . A lösz minták két csoportra 

tagolódnak, az egyik csoport a paleotalajokkal, míg a másik a homok vályogzónáiból vett 

mintákkal és a vörösagyaggal mutat átfedést. A legnagyobb mállottsági állapota (KMI: 

78%) a vörösagyagnak van. Az er sebb kémiai mállottságot kisebb Na/K elemarány 

kíséri (32. ábra). A homok és a szürke iszap a gyengén mállott, míg a lösz, paleotalaj, 

válogzónák, homok és vörösagyag a mérsékelten mállott kategóriában helyezkednek el. 
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32. ábraμ A kémiai mállási index (Nesbitt & Young, 1982) és a Na/K arány változása. A 

löszök két csoportját a szaggatott körvonalú ellipszisek jelölik. A referenciaként használt 
hazai képz dményekμ fiatal lösz (FL) és paleotalajok (FP) (Újvári et al., 2008;, 2014), 

id s lösz (IL) és paleotalajok (IP) (Varga et al., 2011, Újvári et al., 201Ő), vörösagyagok 

(VA) (Kovács, 2007ν Kovács et al., 2008), fels  kontinentális kéreg (FKK) (McLennan, 

2001). Szemléltetésként az irodalomban fellelhet , plio-pleisztocén agyagos és agyagos 
iszapos üledékekben el forduló csuszamlásos területek kémiai elemzésének adatait is 

feltüntettük (Huangtupo és Xietan csuszamlások (Három-szurdok, Kína)μ Wen & űhen, 
2007ν Fosso Spineto csuszamlás (Grassano, Dél-Olaszország)μ Summa et al., 2010). A 
mállottsági állapotok beosztását űhen et al. (2008) munkája nyomán jelöltük ki. 

 

6.3.2. A nyomelem összetétel eredmények 

A mért nyomelemek közül legnagyobb koncentrációban a Űa, Sr, Zr és Rb fordul 

el  (11. melléklet). Az üledékek átlagos Űa tartalma 300–3ő0 ppm körüli, koncentrációja 

a löszben (233–60λ ppm), a paleotalajban és vörösagyagban (421–484 ppm) (322–654 

ppm) a legnagyobb. A mészkonkréciók mindössze 1ő2 és 170 ppm koncentrációban 

tartalmazzák. A Sr-ot legnagyobb koncentrációban a szürke iszap (113–217 ppm) és a 

lösz (132–217 ppm) tartalmazza. Ezekben az üledékekben a űa és Mg koncentrációval 

pozitív korrelációt mutat a Sr. A mészkonkréciókban (λ0 és 107 ppm) és a 

paleotalajokban (94–1Ő1 ppm) a legkisebb a Sr koncentrációja. A Zr koncentrációja 7ő–

Ő03 ppm között változik és er sen korrelál a Hf-mal (R
2 = 0,λ7). A űs, Rb és a Űa az Al, 
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Fe és K koncentrációkkal pozitívan korrelál. A Rb koncentrációja a vörösagyagban a 

legnagyobb (118–177 ppm).  

A sokelemes diagramon ábrázolt nyomelemek görbéi az egyes üledéktípusokban 

hasonló lefutású, legélesebb nyomelem kimerülés a mészkonkréciókban figyelhet  meg 

(33. ábra). Az ábrázolt elemek közül a Sr, Hf, Zr mutat jelent sebb változékonyságot a 

mintákban. A nagy ionrádiuszú litofil elemek közül a fels  kontinentális kéreghez képest 

a Sr és a Űa minden üledékcsoportban negatív anomáliát mutat, míg a űs dúsul. A Zr 

els sorban a szürke iszapban és a paleotalajokban mutat gazdagodást a fels  kontinentális 

kéreghez képest. A lösz fels  szakaszán a Zr szintén dúsul, míg alsó szakaszáról vett 

mintákban kimerülést tapasztalunk.  

A ritkaföldfém koncentráció 70–227 ppm között változik. A mészkonkréciók 

tartalmazzák a legkisebb (8Ő–λ6 ppm), míg a paleotalaj (17ő–227 ppm) és a vörösagyag 

(115–166 ppm) a legnagyobb összes ritkaföldfém koncentrációt. Ebb l a űe rendelkezik 

a legnagyobb koncentrációval. A ritkaföldfémek a szürke iszapban els sorban a Si-, Al-, 

Ti-, Fe-, K- és Űa-val mutatnak pozitív korrelációt, míg a űa és a Mg koncentrációjával 

ellentétesen változik a koncentrációjuk. A homokban a ritkaföldfémek kizárólag a Ti-nal 

mutatnak er s pozitív korrelációt, míg a homok vályogos betelepüléseiben a többi 

mintától eltér en a űa- és Mg-vel mutatnak pozitív korrelációt. Az üledékek 

ritkaföldfémeinek további jellegzetessége a Nb-, Ta- és Ti-vel való pozitív korrelációja. 

A könny  ritkaföldfémekt l (La-tól) a nehéz ritkaföldfémek (Lu) irányában 

ritkaföldfém gazdagodási tendenciát láthatunk (34. ábra). Emellett megfigyelhet , hogy 

a könny  lantanoidák esetében egy-egy mintacsoporton belül a normalizált eloszlás 

viszonylag egységes, míg a nehéz lantanoidák irányában már szétsöpr z dés – f leg a 

paleotalaj és a vörösagyag esetében – jelentkezik. Azaz a minták nehéz ritkaföldfém 

eloszlása változékonyabb. 
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33. ábraμ A vizsgált üledékek fels  kontinentális kéregre (FKK) normált sokelemes 

diagramjai. Feltüntettük a fiatal és id s löszök (Újvári et al., 2008ν 201Ő, Varga et al., 

2011) (b), fiatal és id s paleotalajok (Varga et al., 2011ν Újvári et al., 201Ő) (c) és 

vörösagyagok (Kovács, 2007; Kovács et al., 2008) (d) normalizált koncentráció 

tartományát is. A stabil területen mélyült K-5 fúrás mintáit (9. ábra) kék színnel 

kiemeltük. 
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35. ábraμ A mészkonkréciók sztereomikroszkópi és pásztázó elektronmikroszkópi képe. Jelölésekμ cal: kalcit, dol: dolomit, ms: muszkovit, qz: kvarc, om: szervesanyag, mn: Mn-tartalmú fázis. A lila keretes a mag, míg a 

sárga keretes felvételek a peremi zónából származó pásztázó elektronmikroszkópi képek.
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7. DISZKUSSZIÓ 

7.1. Űevezet  gondolatok 

A korábbi mérnökgeológiai vizsgálatok keretében mélyített fúrásokban Kulcson 

egyértelm en nem lehetett makroszkóposan csúszófelületeket (a mozgás alsó zónájában 

elnyírt üledékeket) kimutatni (2.5.2. fejezet). A geotechnikai paraméterek (szemcseméret, 

víztartalom, plasztikus index) alapján azonban feltételezhet  volt, hogy a magasparttól a 

Dunához közeledve a felszínt l számítva 8,3 m (ű-11 fúrás, 113,ŐŐ mŰf) és 3,3 m (ű-9 

fúrás, λŐ,07 mŰf) mélyen puha, barnássárga murvás és szürke iszapban jelenik meg a 

csúszópálya, a pannóniai és pleisztocén üledékek határán (6. ábra, 1. táblázat, Farkas, 

2011). Számos hazai csuszamlás tanulmányozásának konklúziójaként erre következtettek 

a szerz k, mert a csuszamlások jelent s része köt dik a földtani korokat elválasztó 

réteghatárokhoz (2.3. fejezet). A harmad- és negyedid szaki üledékek ebb l a 

szempontból kitüntetett figyelmet érdemelnek (Farkas, 1λ83). Gyakran kötik a 

csuszamlásokat például a vörösagyagokhoz és paleotalajokhoz is (pl. Dunaföldváronμ 

Pécsi et al., 1λ71bν Somlónμ Kovács, 2008). A vizsgálataim szerint Kulcson is 

feltételezhet en ezek a képz dmények vesznek részt a csuszamlásokban (2.5.2. fejezet).  

A korábbi tanulmányokból ismert, hogy a fels -pannóniai agyagos, homokos 

képz dményekre Kulcson diszkordánsan id sebb lösz (Paksi Lösz Formáció) települ 

(Rónai et al., 1λ6ő). A két képz dmény között megjelen  vörösagyagot ugyan kimutatták 

a vörösdombi feltárás 2Ő m mélységében (3. ábra, 2.5.2. fejezet), azonban fúrásokban 

nem sikerült azonosítani csak a települést l Ő km-re Ny-ra (Ő. ábra, K-7-es fúrás; Kulcs 

és Rácalmás vízföldtani naplói, MFGI Vízföldtani Adattár), a magaspart hátterében 

mélyült fúrás Ő6,ő–ő1 m mélységében. Ezt a vörösagyagot Dunaújvárosnál 40–43 m, 

Dunaföldváron Őλ–ő0 m, míg Pakson Ő2–Ő3 m mélységben harántolták, ahol 

feltételezhet en szintén csuszamlások köt dnek a vörösagyaghoz és a felette 

elhelyezked  löszhöz (Rónai et al., 1λ6ő). 

A vizsgált kulcsi üledékeket korábban fázisanalitikai és kémiai vizsgálatok 

hiányában nem volt lehet ség összehasonlítani hasonló korú üledékekkel. Ugyanakkor a 

csuszamlásos üledékek egy-egy geológiai egységhez való kötése a mentesítési 

munkálatok számára gyakorlati jelent séggel bír. Emellett a kémiai vizsgálatok 

lehet séget adnak arra, hogy a mozgások hatására az üledékben bekövetkez , 

makroszkóposan nem észlelhet  elváltozásokat is megfigyeljük. Ezért törekedtünk arra, 

hogy fázisanalitikai és kémiai adataink tükrében az irodalmi adatok felhasználásával a 

csuszamlásban résztvev  üledékeket más területr l származó, hasonló korú és genetikájú 

üledékekkel vessük össze. Erre azért is volt szükség, mert a korábbi tanulmányok 



98 

részletes anyagvizsgálat hiányában többek között nem támasztották kell en alá a 

csuszamlás pannóniai-pleisztocén határüledékekhez köt dését (2.5.2. fejezet). 

 

7.2. A csuszamlásban résztvev  üledékek fizikai és kémiai jellemvonásai 

A csuszamlásban szerepet játszó fizikai, ásványtani és kémiai tényez k a 

természetes üledékes változékonyságból adódóan nehezen követhet k nyomon. Azonban 

az agyag méret  szemcsék mennyisége, a rétegszilikátok – els sorban agyagásványok – 

dúsulása és az olyan er teljesebb mállásra utaló indikátor fázisok, mint a 

karbonátásványok, szmektit, kaolinit és kevert szerkezet  agyagásványok, valamint az 

üledék kémiai összetételének (els sorban űa2+
, Na

+
, K

+
) változékonysága közvetetten 

utalhat a csuszamlásban résztvev  üledékek mállottsági állapotára és a mozgás alsó 

határára, a csúszófelületre (2.4. fejezet). Ezeknek az indikátoroknak a kijelöléséhez 

azonban mindenekel tt meg kell vizsgálni, hogy az egyes lehatárolt üledékcsoportok 

mennyire heterogének, illetve heterogenitásuk milyen tényez kre vezethet  vissza. 

A szemcseméret, ásványos és kémiai összetétel is arra utal, hogy a paleotalajok és a 

vörösagyag elkülönül  csoportot alkotnak, míg a szürke iszapot, löszt, homokot és a 

homok vályogzónáit nagyobb fokú heterogenitás jellemzi (17., 19., 26., 30. ábrák), azaz 

elkülönülésük nem éles. 

A szürke iszap szemcsemérete els sorban a homok frakció nagyfokú 

változékonyságát mutatja (17. ábra, 3. melléklet), amelynek oka valószín leg, hogy 

eltér  mennyiségben tartalmaz dolomitot (19. ábra, 5., 7. mellékletek), amely a durvább 

szemcsefrakciót képviselheti. A paksi lösz-paleotalaj sorozaton végzett vizsgálatok 

els sorban a 20-ő0 µm-es szemcseméret tartományban azonosították a dolomitot 

(Nemecz et al., 2000). A szürke iszap tetején, ahol a dolomit mennyisége általában 

nagyobb, a homok méret  szemcse is több, mint a szürke iszap aljáról származó 

mintákban (18. ábra, 5. melléklet). A löszhöz ugyan hasonló a szemcseméret eloszlása, 

azonban három minta (K2-1, K4-2, K6-3) kivételével nem jellemz  az 1 µm-nél kisebb 

szemcseméret módusza (18. ábra). A löszt l való elkülönítését els sorban a szürke színe 

(8d., 12. ábrák), a nagyobb MgO koncentrációja, víztartalma (10. melléklet) és 

ritkaföldfém koncentrációja (11. melléklet) teszi lehet vé. Továbbá a kaolinit is segít 

elválasztani a löszt l, mert az egyes mintacsoportok ATR FTIR sávterülete elkülönül 

egymástól (26. ábra). Megfigyeléseink szerint a kaolinit a röntgen-pordiffrakció alapján 

ugyan nyomnyi mennyiségben jelenlév  fázis (ő. melléklet), azonban a kaolinit 



99 

infravörös sávterülete alapján ilyen kis mennyiségben is a mintacsoportokat jellemz  

változékonyságot mutat 24
 (26. ábra). A geotechnikai vizsgálatok alapján a lösznél 

nagyobb a szürke iszap porozitása (6. táblázat), míg s r sége (1,ő6 g/cm3
) kisebb (5. 

táblázat). Emellett a szemcseméretének, ásványos és kémiai összetételének lösszel való 

hasonlósága (17., 18., 19., 30., 33. ábrák) felveti azt a lehet séget, hogy a szürke iszap 

esetleg a csuszamlás során vagy a Duna fluviális hatásának eredményeként keveredhetett 

a lösszel vagy részben a lösz újraülepítéséb l származó, valószín leg a Duna által 

lerakott ártéri üledék. Korábban felmerült, hogy esetleg e réteg mentén jelenik meg a 

csúszópálya (Farkas, 2011), azonban a magaspart hátterében mélyült fúrásokban (6. 

ábra) és a terepi megfigyelések alapján (8g. ábra) feltételezhet en a magaspart peremén 

már nem található meg ez az üledék. A csúszófelületekhez képest jellemz en nagyobb 

szemcsemérete, porozitása és nagy karbonát-tartalma miatt feltételezzük, hogy 

közvetlenül nem ebben a rétegben alakult ki a mozgások alsó határa.  

A szürke iszaphoz hasonlóan a lösz is igen változékony összetétel . Ugyanakkor 

átlagos szemcseátmér jük (2ő µm) a hazai löszök alsó szemcseméret tartományába esik 

(~25–66 µm, Fodor & Kleb, 1λλŐ) (36. ábra, 3. melléklet). Ennek lehetséges 

magyarázata, hogy a nagyobb szemcsefrakciókban dúsuló ásványok (kvarc, földpát, 

klorit – Pécsi et al., 2001) kisebb arányban vannak jelen a vizsgált kulcsi lösz szakaszban, 

mint ami a hazai löszökre általában jellemz . Ezért a pleisztocén löszök egy érettebb, 

mállottabb szakaszát képviselhetik. Erre utalhat az is, hogy porozitása (37%) a hazai 

löszökhöz (3Ő–ő2%, Fodor & Kleb, 1λλŐ) és egy kulcsi mintát is tartalmazó tanulmány 

eredményéhez (36–42%, Mahler et al., 2011
25

) viszonyítva a kisebb porozitású löszöket 

képviseli (6. táblázat). Valószín leg ezért nagyobb a halmazs r sége (1,75 g/cm
3
) az 

irodalomban meghatározott, utolsó glaciálist képvisel  hazai löszök értékéhez képest 

(~1,49 g/cm
3
, Papp, 2009ν Újvári et al., 201Ő)

26
 (5. táblázat). 

 

                                                 
24

 Az agyagfrakció XRD-vel becsült ásványos összetételében azonban a teljes minta ATR FTIR 
vizsgálatához képest a kaolinit mennyisége ellentétesen változik (22., 26. ábrák). Valószín leg ennek az 
lehet az oka, hogy az ülepített mintában az agyagásványok orientációja látszólag megváltoztatja a teljes 
mintát jellemz  kaolinit mennyiségét vagy az ülepítés során a kaolinit egy része elvesztett azáltal, hogy a 
kisebb szemcséket szeparáltuk az XRD vizsgálatokhoz. Azaz az érettebb üledékekben a kaolinit nagyobb 
szemcseméret  lehet. 
25

 A minták pontos származási helye nincs megjelölve, ezért azt nem ismerjük, hogy a lösz sorozat mely 

részét képviselik a minták. 
26

 További példaként kínai löszterületekr l származó fiatal löszμ ~1,3–1,5 g/cm
3
 (Kohfeld & Harrison, 

2003), id sebb löszμ ~1,6–1,7 g/cm
3
 (Derbyshire, 2001). 
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(30. ábra) következtében megkülönböztethet k. Heterogenitásukat valószín leg az 

okozza, hogy a minták egy része bolygatottμ a spirál fúrószárról származik (4.3 fejezet, 1. 

melléklet, 11. ábra). A paleotalajokhoz hasonló ugyan a szemcseméretük (18. ábra), 

viszont jóval nagyobb mennyiségben fordulnak el  bennük a karbonátásványok (~ 2ő–

30%) (19. ábra). Ezért ebben az üledékcsoportban a többi mintával ellentétben a 

ritkaföldfémek koncentrációja a űa és Mg elemekkel együtt változik, ezért a f  befogadó 

fázisuk a karbonátok lehetnek. A homokhoz képest az akcesszóriákra (cirkon, rutil) utaló 

Zr, Hf, Nb, Ta nagyobb koncentrációja alapján is elkülönülnek a homokba települ  

vályogos szintek, de egy lösz minta kivételével (K6-8, nagyobb cirkon tartalma miatt 

nagyobb koncentrációban Zr, Hf, Pb) szintén kimerülést mutatnak (33. ábra).  

A homok szemcseméret eloszlásában a f módusz hasonló a vékonylemezes 

homokk höz, azonban a homokk ben lév  finomabb szemcsés sávok miatt nagyobb 

mennyiségben tartalmaz agyag méret  szemcséket (18. ábra). A homokk  s r sége 

(1,70 g/cm
3) a területen korábban vizsgált finomhomokos egységek s r ségéhez képest 

(1,92–2,02 g/cm
3
, Farkas, 2011) kisebb (5. táblázat). Mivel makropórusos szerkezet , 

ezért nagy a porozitása (37%) (6. táblázat, 1ő. ábra). A löszhöz hasonlóan a homokban 

is ingadozik a MgO és a űaO koncentráció (30. ábra), amely a karbonátásványok 

mennyiségi változékonyságára utal (19. ábra).  

A paleotalajok és a vörösagyag szemcseméretében a finom k zetliszt (Ő–8 m) és 

az agyagfrakció (< 2 m) az uralkodó (17., 18. ábrák, 3. melléklet). Ugyanakkor az is 

megfigyelhet , hogy míg a vörösagyagban az ő00 nm-nél kisebb szemcsék aránya igen 

nagy (~23%), addig a paleotalajok esetében ez nem számottev  (3. melléklet). Erre a kis 

szemcseméret  agyagásványok és amorf alkotók nagyobb mennyisége adhat 

magyarázatot (5. melléklet). A vörösagyagban f leg a szmektit-tartalom nagyobb a 

paleotalajokhoz képest (19. ábra), ezért is nagyobb a mikropórusos felülete (1Ő m2
/g) és 

kisebb a porozitása (21 %), mint a többi vizsgált mintának
27

 (6., 7. táblázatok). A 

nagyobb szmektit-tartalom (19. ábra) lehet az oka annak is, hogy a vörösagyag légszáraz 

és szárított mintáinak s r ségében tapasztaltunk nagyobb különbséget (6%) (5. 

táblázat). 

További közös tulajdonsága a paleotalajoknak és a vörösagyagnak, hogy a 

fázisanalitikai vizsgálatok alapján együttesen nagyobb mennyiségben tartalmaznak 

                                                 
27

 Hazai csuszamlásokban nem ismerjük a vörösagyagok porozitását. Viszonyításként más hazai 
üledékekhez, amelyekben csúszópálya jöhet létreμ Eger környéki riolittufa porozitása ~33% (Gomez-Heras 

et al., 2006). A csúszópálya nagyobb porozitású vörösagyagokban is kialakulhat (pl. ~3ő–40% (Chen et al., 

2014; Xu et al., 2014). 
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csillámot (10 Å-ös reflexió félérték szélessége alapján illit, illetve TA alapján 

hidrocsillám) és szmektitet (19. ábra). Ezért ezeknek az ásványoknak az alkotói – az 

Al2O3, a K2O és a Na2O – is nagyobb koncentrációban jelennek meg (30. ábra) a többi 

vizsgált üledékcsoporthoz képest. Valószín leg ezért nagyobb a víztartalmuk, mint a 

többi vizsgált üledéknek (26. ábra). Az alkáliákon kívül a rétegszilikátok mellett a 

mállásnak ellenálló kvarc feldúsulása következében a SiO2 is nagyobb mennyiséget (> 

60%) képvisel bennük (19. ábra), ellenben a CaO a karbonátásványok (kalcit, dolomit) 

kis mennyisége miatt kisebb koncentrációban fordul el  a többi vizsgált 

üledékcsoporthoz viszonyítva (19., 30. ábrák). Ugyanakkor a paleotalajokban és a 

vörösagyagban –a löszhöz hasonlóan – a karbonátásványokhoz köt d  elemek (kisebb 

Sr, kissé nagyobb Űa koncentráció) változékonysága a referencia adatok 

változékonyságán is túlmutat, amely esetlegesen utalhat arra, hogy a karbonátok 

utólagosan átrendez dtek az üledékekben (33. ábra). Erre az utólagos változásra utalhat 

az is, hogy a termikus felvételeken a kalcit mállottságát jelz  kett s bomlási csúcs jelent 

meg (23. ábra). Ugyanakkor a nagyobb része valószín leg üde a mintákban, mert a 

röntgen-pordiffrakción (10Ő) reflexiójának félérték szélessége sz k tartományban (0,21 - 

és 0,28°) változik. A karbonátásványok mellett a löszben a rétegszilikátok (f leg a 

szmektit) is nagy változékonyságot mutatnak, mennyiségük jellemz en ellentétesen 

változik a karbonát mennyiségével, ezért igen jól visszatükrözik azokat a 

mélységszakaszokat, ahol az üledék szemcsemérete megváltozik (Udvardi et al., 2013; 

2014a) (19., 26. ábrák). 

A paleotalajok és a vörösagyag f elem összetétele ugyan hasonló más hazai 

paleotalajokhoz és a vörösagyaghoz, azonban a Mn koncentrációjának változékonysága 

szembet n  (30. ábra). Alapvet en azt várnánk, hogy a paleotalajokban és a 

vörösagyagban nagyobb a Mn koncentrációja, mivel a mállási övben kevésbé 

mobilizálható Mn4+
-ként halmozódik fel (Hum, 2006). A kulcsi paleotalajokat és a 

vörösagyagot is azonban f leg Mn kimerülés jellemzi a fels  kontinentális kéregre 

normált értékeiben (30. ábra).  

A paleotalajok és a vörösagyag ásványos összetételében a földpátok valamivel 

kisebb mennyiségben fordulnak el , mint amely a paleotalajokat és vörösagyagot 

általában jellemzi (~6–10 %, Földvári & Kovács-Pálffy, 2002ν Marsi et al., 200Ő) (19. 

ábra). Azonban fontos szem el tt tartani, hogy a paleotalaj és a vörösagyag eredend en 

egy mállottabb, érettebb üledéket képvisel. Erre utal a kevéssé mobilis, nehéz 

ritkaföldfémek (Gd→Lu) dúsulása is (34. ábra). Illetve a könny  ritkaföldfémek közül a 

űe dúsulás (ezek tükörképe a mészkonkréció, mert a karbonátok hígító hatása miatt 
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nagymérték  a űe kimerülés, 34. ábra). A Ce a többi könny  ritkaföldfémhez (La→Eu) 

képest frakcionálódik a talajok fels  részén oxigén jelenlétében és cérianitként 

(Ce
3+→űe4+) kicsapódik, míg az alsó részén oldatban marad a reduktívabb viszonyok 

miatt (Űraun et al., 1λλ0), ezért valószín leg a paleotalajok esetében az alsó részt 

mintáztuk meg. Ugyanakkor a paleotalajok és a vörösagyag ritkaföldfém eloszlásának 

lefutása sem tér el lényegesen a löszhöz képest, mert a pedogenezis során jelent sebb 

frakciónáció nem történt, csak koncentrációjuk reziduális gazdagodása következett be a 

többi elemhez képest immobilis tulajdonságuk miatt (34. ábra). 

Összegezve, az üledékek fizikai és kémiai tulajdonságai igen széles tartományt 

fednek le, azonban kijelölhet  néhány olyan sajátság (rétegszilikátok, azon belül a 

szmektit és a kaolinit változékonysága, a karbonátok és a földpátok változékonysága és 

az azt tükröz  kémiai paraméterek), amelynek segítségével az üledékek mállottságára és 

közvetetten a csuszamlásos üledékek sajátságaira lehet következtetni.  

 

7.3. A csuszamlásos üledékek mállottsága 

Az alkáliák ugyan néhány százalékban (K2O: ~2 m/m%, Na2O: ~1 m/m%) 

fordulnak el  a vizsgált üledékekben (10. melléklet), környezetérzékeny elemek révén 

azonban arányuk (K2O/Na2O) a mállás fokára, talajképz désre is utalhat (Smykatz-Kloss 

et al., 2004). Mivel a Na
+
 a földpátok mállásakor és a szmektitek kationcseréje 

(Na
+→űa2+→Mg2+) során könnyebben vándorol a pórusvízbe, mint a K+, ezért minél 

nagyobb a K2O/Na2O arány, annál er teljesebb a mállás mértéke. A szürke iszapban és a 

homokban 1–2 körüli, míg a paleotalajokban és a löszben általában 2–3 (10. melléklet). 

A vörösagyagban arányuk 10-nél is nagyobb. Összehasonlításként, más hazai 

lösz-paleotalaj rétegsorok vizsgálata alapján a lösz-paleotalajok fiatalabb részén 1,ő–2, 

míg id sebb részén 2–3 körüli ez az érték (Varga et al., 2011ν Újvári et al., 201Ő). Ennél 

nagyobb arány csak az id s löszök paleotalajaiból és a vörösagyagokból ismert (Kovács 

et al., 2008ν Varga et al., 2011). Az egyes vizsgált üledékcsoportok a kémiai mállottság 

szempontjából ugyanakkor egy folyamatos sorozatot mutatnak (31., 32. ábrák). A kulcsi 

lösz a fels  kontinentális kéreghez képest jóval mállottabb állapotot képvisel és f leg a 

paleotalajok, illetve vörösagyag környezetéb l vett lösz minták mutatnak még az ismert 

hazai id s löszök mállottságát is meghaladó állapotot. A paleotalaj minták leginkább a 

kisebb Na/K arányú paksi id s paleotalajokhoz hasonlók (32. ábra). A K nagyobb 

mennyisége abból adódhat, hogy az üledékekb l Na+
 távozott el, amely a Na/K arány 

eltolódását okozta. Hasonló trend figyelhet  meg más lösszer  üledékben kialakult 

csuszamlásokból vett és tanulmányozott mintákon is (Wen & Chen, 2007; Summa et al., 
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2010), amelyet azzal magyaráznak, hogy a nyíróer k hatására az üledékb l a űa és a Na 

könnyebben mobilizálódik, ezért ezeknek az elemeknek a koncentrációja lecsökken az 

üledékben (2.4. fejezet). 

A megfigyelésen túl, a Na kimerülés hátterének mélyebb megértéséhez 

kiszámoltuk az egyes ásványok ideális f elem összetételét (Herrmann & Berry, 2002 

nyomán) (16. táblázat). Ezek alapján megfigyelhet , hogy a Na2O-tartalom els sorban a 

plagioklászból, a szmektitb l és az illitb l várható. A 16. táblázatban megfigyelhet , 

hogy mind a szmektit, mind pedig az illit Na2O-tartalma kisebb, mint a plagioklásznak.  

 

16. táblázatμ Az ásványok hozzájárulása a f elem összetételhez (%). A szürke szín a 
Na2O koncentrációt emeli ki. 

Ásvány Idealizált képlet SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O OH CO2 SO3 

kvarc SiO2 100 
         

plagioklász Na0.5Ca0.5Si3AlO8 52,83 29,88 
 

8,20 
 

9,80 
    

káliföldpát KAlSi3O8 64,77 18,32 
    

16,92 
   

kaolinit Al2Si2O5(OH)5 46,55 39,49 
     

13,96 
  

illit 
(K0.6Na0.01Ca0.01)Al2.1Mg0.3Fe3+

0.2 

Si3.5O10(OH)2·(H2O) 
53,57 27,27 4,07 0,14 3,08 0,08 7,20 4,59 

  

montmorillonit Ca0.2Na0.1Al1.7Mg0.3Si4O10(OH)2(H2O)10 64,71 23,33 
 

3,02 3,26 0,83 
 

4,85 
  

muszkovit KAl3Si3O10(OH)2 45,26 38,4 
    

11,82 4,52 
  

klinoklór Mg3.75Fe2+
1.25Si3Al2O10(OH)8 29,78 16,85 16,49 

 
24,97 

  
11,91 

  
kalcit CaCO3    

56,03 
    

43,97 
 

dolomit Ca(Mg)(CO3)2    
30,4 21,7 

   
47,9 

 
goethit Fe3+O(OH) 

  
89,86 

    
10,14 

  
gipsz Ca(SO4) 2H2O 

   
32,57 

     
46,5 

 

A szmektit és az illit együttesen 1Ő%, míg a plagioklász mennyisége átlagosan Ő% 

az üledékekben – a K4-4, K4-5 vörösagyag és a KŐ-8 lösz minta kivételével. Ezért a 

plagioklász hozzájárulása – a f elem összetételt figyelembe véve – a teljes 

Na2O-tartalomhoz átlagosan mintegy 75 %. Ezért a nátrium kimerülés valószín leg 

nagyobb részben köthet  a plagioklászhoz (mállás vagy plagioklász szegény forrásterület 

okán), mint a szmektit Na kationjainak Ca-ra cserél déséhez. Ez alól csak egy lösz 

(K4-8) és két vörösagyag minta (KŐ-4, K4-5) képezhet kivételt, amelyekben 

röntgen-pordiffrakcióval nem azonosítható plagioklász és a szmektit+illit mennyisége 

sorrendben 3Ő%, ő6% és ő1%. űsak ebben az esetben származhat a Na2O dönt en a 

szmektitb l és az illitb l. 

A kulcsi csuszamlásos területen kívül mélyült K-ő fúrásban a lösz hasonló 

összetétel , mint a csuszamlás területén lév  lösz, azonban kisebb mérték  Na és Sr 

kimerülést mutat és Mg-ban jobban dúsul (30., 31. ábrák), valamint a kalcit mellett kissé 

nagyobb a dolomit mennyisége, mint a csuszamlásos területen lév  lösznek (5. 

melléklet). 

A nátrium mellett a kalcium változékonyságát is megvizsgáltuk a csuszamlás 

szempontjából. A kalcium f  befogadó fázisa a vizsgált kulcsi sorozatban a kalcit és a 

dolomit. A karbonátásványok a környezet változásaira igen érzékenyen reagálnak, a 
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mállás során az egyik els  olyan fázisok, amelyek oldódhatnak és újra kiválhatnak 

(Terhorst et al., 2012), ezért a csuszamlásokat kísér  periódikus vízmozgás bélyegeit 

magukon hordozhatják. Fontos azonban figyelembe venni, hogy mely karbonát formáról 

beszélünk. A lösz els dleges karbonát-tartalmát a szemcsék között található kalcit és 

dolomit kristályok adják. Ezek a talajosodás, a földpátok mállása, a hidrogénkarbonátos 

vizek áramlása és a biomineralizáció során újrarendez dnek (Pécsi, 1λλ0ν Gerei et al., 

1λλőν Űarta, 2011), így a talajosodott lösz már alig tartalmaz karbonátot, míg az alatta 

elhelyezked  üledékben a másodlagos átrendez dés során újra kicsapódik. Ezek a 

másodlagos fázisok tanúskodhatnak a környezeti hatásokról (Űarta, 2011), mert a lösz 

talajosodása során kicsapódásukkor azokban az elemekben dúsulnak, amelyek a 

talajosodás során eltávoznak a talajból. Kulcson végzett vízkémiai vizsgálatok alapján 

(2.5.1. fejezet), a csuszamlások területén kifolyó – Mg-Ca-HCO3- típusú – vizek nagy 

oldottanyag-tartalommal jellemezhet k, amelynek egyik lehetséges magyarázata lehet a 

karbonátok oldódása. Mivel a csúszózónába Kulcs területén a löszön keresztül jut el a víz 

(6. ábra), ezért a löszben lév  másodlagos karbonátok, a mészkonkréciók esetlegesen a 

környezetben bekövetkez  utólagos hatásokra utalhatnak (pl. víz mennyiségének és/vagy 

kémiai összetételének változása).  

A másodlagos karbonátok általában finomszemcsések és kalcit vagy aragonit 

formájában jelennek meg (Gerei et al., 1λλő). A kulcsi löszben lév  koncentrikus 

mészkonkréciók ebb l a szempontból nem mutatnak jelent sebb elváltozást (30. ábra). 

A SEM-EDS vizsgálatok alapján kis mennyiségben Mg-ot is tartalmaznak, amely a lösz 

röntgen-pordiffrakciós elemzésének eredményeiben is megfigyelhet  volt (5. melléklet), 

azonban a pleisztocén és a recens keletkezés  karbonátok jelent s része kis Mg-tartalmú 

kalcit, ezért id beliségét nem tudjuk elkülöníteni (35. ábra). Azonban a tömött 

szerkezet  konkréció magban nyúlt romboéderes és szkalenoéderes termet , ép felület  

kalcit kristályokkal szemben a porózusabb szegélyben megfigyeltünk lapult, helyenként 

elnyúlt formájú, egyenetlen felület  kalcitokat. A szegély nagyobb porozitása és a kalcit 

kristályok termetében bekövetkez  változás utalhat utólagos oldásra, részleges 

kilúgzásra. A peremi zónában a kalcit megjelenése hasonló a karbonát kolloform 

filmekéhez, amelyek általában egymást követ  száraz és nedves id szakok 

váltakozásakor az ismétl d  kalcit oldódás-kicsapódás hatására képz dnek (Kuznetsova 

& Khokhlova, 2012). 
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 7.4. Az üledékek földtani elhelyezése és a csuszamlás alsó határának kijelölése 

A kulcsi löszök vizsgált szakasza az id sebb löszökre, a bennük el forduló 

paleotalajok pedig az id sebb paleotalajokra jellemz  kémiai összetételhez állnak közel, 

ezért a kémiai vizsgálatok meger sítik, hogy Kulcson a csuszamlások az id sebb lösz 

sorozatot érintették (30., 31., 32. ábrák). Az id s paleotalajok és vörösagyagok ásványos 

összetételében gyakran jelenik meg a hidrocsillám (Űidló, 1λλ1ν Pécsi, 1λλ3), amit a 

kulcsi minták esetében is észleltünk (7. melléklet). 

A vörösagyag kémiai összetételében a „Tengelici Vörösagyag” dombvidéki 

kifejl dés  „Tengelici Tagozatához” közelebb áll, mint a hegyvidéki kifejl dés  

„Űeremendi Tagozathoz” (31. ábra). A „Tengelici Tagozat” fúrási szelvényekben 

tanulmányozható, felszíni el fordulása szórványos és kis vastagságú (Koloszár, 200Ő), 

ezért közvetlen felszíni megjelenése Kulcson kitüntetett figyelmet érdemel28
. A 2 µm 

frakció agyagásványos összetételének tekintetében az üveghutai vörösagyag mintákhoz 

(Kovács et al., 2008) hasonlóan a szmektit és az illit dominál (22. ábra, 6. melléklet). E 

vörösagyag kifejl dés felett általában a Paksi Lösz jelenik meg
29

 (Koloszár, 200Ő), 

valószín leg ezért látjuk a paleotalajok esetében, hogy a paksi paleotalajokhoz hasonló az 

A-CN-K diagramon a megjelenésük (31. ábra).  

A pleisztocén lösz bázisát képez  vörösagyag, amely mentén makroszkóposan is 

észleltük a csúszófelületet (8g. ábra), a lösz paleotalaj betelepüléseit l mélyebb szintben 

helyezkedik el (11. ábra), ezért feltételezzük, hogy ebben jelenhet meg a f  csúszópálya. 

Korábban a mozgási zóna alsó határát a folyóparton kibukkanó szürke iszapban 

határozták meg a folyópart közelében (Farkas, 2011), ahol a fúrásokat létesítettük (2.5.2. 

fejezet, 1. táblázat, 6. ábra). A megfigyelt üledékszerkezeti bélyegek és 

anyagvizsgálatok tükrében a part menti szürke iszap keveredett a lösszel, azonban 

csúszófelület valószín leg nem tudott kialakulni benne, mert a felette elhelyezked  

üledék kisebb vastagságú (11. ábra). A szürke iszap porozitása igen nagy, ezért a mozgás 

– tekintettel arra, hogy a folyópart vonalában metsz dik ki a csúszópálya – kúszásként 

következhetett be. Ez magyarázatot ad arra, hogy a szürke iszap mentén miért csak vízzel 

átáztatott fúrómag szakaszokat észleltek, tapintható csúszófelületet viszont nem. 

Ugyan a Duna szintjéhez közel, sekélyebb mélységben (9. ábra) követhettük 

                                                 
28

 A vörösagyag üledékes környezetét vizsgálva, Kulcson a vörösagyag hasonló környezetben jelenik meg, 
mint Kistormástól délre (Koloszár, 200Ő), ahol a vörösagyag a pannóniai emelet legfels  részét képez  20–
30 cm vastag homokk  pad és laza csillámos homok felett található. 
29

 A két formáció közötti üledékfolytonosság csak az udvari fúrások területén és a Mórágyi-rög egyes 
részein valószín síthet , a többi területrészen mintegy 100-600 ezer éves üledékhézaggal számolhatunk 
(Koloszár, 200Ő). 
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nyomon a magaspartban jóval mélyebben elhelyezked  üledékeket, a Duna közelsége 

miatt azonban korlátozott a fúrások telepítési mélysége. Emiatt az is elképzelhet , hogy 

mélyebben további csúszópályák is lehetnek. A K-Ő fúrásban ugyan 1 m vastagságban 

azonosítható a vörösagyag, azonban más partközeli fúrásban nem található meg, ezért 

nem ismerjük pontosan a vastagságviszonyait (6., 11. ábrák). Mindenesetre 

megfigyelhet , hogy a Duna kisvízi medrében, vékony – néhány 10 cm-es sávban – a 

parton kimetsz dik a vörösagyag (8e. ábra). A csúszópálya mélyebbre vágódása miatt 

azonban valószín leg a magaspart hátteréb l a folyópart irányába mozgó anyag nemcsak 

a szürke iszap fölé (8h. ábra), hanem mélyebbre is kerülhetett. Ez magyarázatot adhat 

arra, hogy a parthoz igen közel a fúrásokban miért nem azonosítható egyértelm en a 

csúszási felület.  

A csuszamlásnyelvben az üledékek a terepi megfigyelések és mérések alapján 

dönt en ÉNy-i irányban d lnek (8c. ábra). Ugyanakkor a parttól körülbelül ő0 m-re 

azonosított csúszási felület igen meredeken és ellentétes d lésirányú (ÉK-i) a parton 

kibukkanó, vörösagyagot is tartalmazó üledéksorozathoz képest (8. ábraμ c, g). A 

csuszamlásnyelvben a d lésirány változása alapján ezért feltételezhet , hogy a mozgások 

vagy ívelt felületen mentek végbe, blokkszer  mozgások játszódtak le, illetve vet déshez 

is köthet k. Ez utóbbit valószín sítik a legutóbbi vizsgálatok. A vörösagyagot 201Ő 

októberében a mentesítési munkálatok során feltárták a magaspartban. Megfigyelték, 

hogy többszörösen levet dik a folyópart irányában. Az elvetési magassága legalább 8-9 

m (Oszvald Tamás szíves szóbeli közlése, 2015). Ennek további vizsgálata a csuszamlás 

modellezések és az ezekb l számolt elmozdult térfogat becslése szempontjából fontos 

információt hordozhat magában. 

A paleotalajokban ugyan nem észleltünk közvetlenül elnyírt felületeket, azonban a 

vörösagyaghoz hasonlóan nagyobb rétegszilikát-tartalommal és kisebb 

karbonát-tartalommal rendelkeznek (19. ábra). Emellett zavart, átgyúrt 

üledékszerkezetet is megfigyeltünk a K-3 fúrásban, amely utalhat arra, hogy a 

vörösagyag felett, sekély mélységben gyengeségi felületet képezhetnek (12. ábra). A 

löszön keresztül lefelé áramló víz mozgását a paleotalajok és a vörösagyag lelassíthatja és 

a bennük el forduló agyagásványok a vízmegköt  képességük révén egy vízgazdag 

gyengeségi felületet képezhetnek. Ha a lösz átázik, a nagyobb terhelés hatására e rétegek 

mentén csuszamlás következhet be (37. ábra). 
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37. ábraμ A kulcsi csuszamlás üledékeinek sematikus vázlata a mozgások során 

bekövetkez  hatások bemutatásával a csuszamlás folyóparti zónájában. 

 

A vörösagyag térbeli elterjedése esetleg magyarázatot adhat arra, hogy a kulcsi 

radar interferometriás mozgásvizsgálatok alapján (Del Ventisette et al., 2013) lehatárolt 

négy felszínmozgásos területet miért tagolják köztes, stabil blokkok, ahol a lösz és 

vörösagyag helyett a folyópart mentén már közel vízszintes település , vékonylemezes 

homokk  bukkan ki. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a neotektonikai viszonyok 

is befolyásolhatják a csuszamlások létrejöttét (2.3. fejezet), azonban ennek pontos 

tisztázása vizsgálatok hiányában további kutatásokat igényel. 

201Ő januárjától kezdve ismét megcsúszott mind a négy felszínmozgásos terület, 

ezért mentesítési munkálatok indultak a lakott belterületek védelme érdekében. Ennek 

el készítése céljából számos fúrás mélyült a vizsgált mintaterületen is, ezért a csuszamlás 

jellegére vonatkozóan ma már további ismeretekkel rendelkezünk. A fúrásokból és a 

magaspart visszafejtéséb l kiderült, hogy két csúszópálya van a területen, amelyek közül 

az egyik sekélyebb, ívelt (89-94 mBf), míg a mélyebben lév  közel vízszintes (87-88 

mBf) (Oszvald, 2014a). A mélyebb csúszófelület a folyóparton érintkezik a sekélyebb 

csúszófelülettel. A feltárt csúszófelületek anyagáról jelenleg még nem áll rendelkezésre 

adat és a csúszópályák id beli kifejl dése sem ismert még. Ezért nem tudjuk, hogy a 

mélyebb nyírási zóna már a 2011. évi mozgások során is létezett, vagy csak a 201Ő. évi 

mozgásokban alakult ki. 
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7.5. Különböz  típusú üledékek sajátossága az ATR FTIR spektrumon 

7.5.1. Mely ATR FTIR paraméterek írják le az egyes üledéktípusokat? 

Az infravörös spektrumok sávjai a röntgen és termikus elemzések eredményeivel 

összevetve jól karakterizálnak néhány ásványt, ásványcsoportot. Ezek a szilikátok, azon 

belül rétegszilikátok, azon belül a szmektit és illit összmennyisége és a kaolinit, valamint 

a karbonátok (27. ábra). Ezeknek, az egy-egy ásványcsoportot jellemz , karakterisztikus 

infravörös sávoknak a területe az egyes üledékes k zettípusokban eltér  átlagértékkel 

jelenik meg (26. ábra). Mivel az ásványos összetételben lév  eltérések az egyes 

üledéktípusok genetikájának és mállottsági állapotának függvényében változik, ezért az 

egyes üledékekb l felvett infravörös spektrumokban e sávokat (24. ábra) fel lehet 

használni a vizsgált, különböz  üledéktípusok elkülönítésére (Udvardi et al., 2014a; 

2014b). 

Az egyes mintacsoportok infravörös spektrumában a vizsgált sávterületek közül 

széles tartományban a szilikátok és a karbonátok sávterületének nagysága változik, 

miközben egy-egy mintacsoporton belül mindkét sávterület változása kisebb (26. ábra). 

Ugyanazon üledéktípusokon belül a karbonátok és szilikátok sávterületének változása 

adódhat abból, hogy a mállás során a környezeti tényez k hatására megváltozik a 

szilikátok és a karbonátok aránya (Terhorst et al., 2012). Ezért a szilikátok és a 

karbonátok infravörös sávterülete az üledéket ért másodlagos hatásokról is tájékoztathat. 

Ennek pontosításához az infravörös sávok alakjában bekövetkez  változások és az 

elnyelési sávok ásványokhoz rendelése nyújt lehet séget (24. ábra, 9. táblázat). 

Az egyes mintacsoportokat összehasonlítva, az ásványokban lév  molekuláris víz 

átlagos sávterülete is mintacsoportonként eltér  (26. ábra). Mivel a mintákat a mérést 

megel z en 80°ű-on h fokon hevítettük (5.2.1. fejezet), ezért a víz els sorban azokat a 

fázisokat képviseli, amelyek szerkezetükben nagyobb mennyiség  vizet képesek 

megkötni, azaz az agyagásványokat, azon belül is f leg a duzzadó – szmektit – fázisokat 

(28. ábra). E sávterület a paleotalajok és a vörösagyag esetében a legnagyobb, azaz a 

minták mállottsági fokának növekedésével n  (26. ábra). E sávterület és a rétegszilikátok 

sávterületének nagysága a paleotalajokban nagyobb, mint a löszökben (26. ábra, Udvardi 

et al., 2014b), ezért infravörös spektrumuk alapján elkülönülésüket két korábbi területr l 

(Paks, Űeremend) származó lösz-paleotalaj sorozat esetében is sikerült igazolnunk 

(Raucsik et al., 2012). 

A csuszamlások során a nyíróer k és a víz-üledék kölcsönhatások következtében a 

csúszópálya mentén er teljes mállás játszódik le (2.4. fejezet). Ennek egyik 

következménye, hogy a mozgási zónában az ásványok átalakulnak, az agyagásványok 
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feldúsulnak, illetve kevert agyagásvány szerkezetek képz dhetnek. Ezek az 

agyagásványok nagyobb szerkezeti rendezetlenségük folytán nagyobb mennyiség  vizet 

képesek megkötni (Ohlmacher, 2000). Ezen csúszópálya mentén található üledékek 

infravörös spektrumán ezért a molekuláris víztartalomra utaló sávok területe az 

adszorpciós víz eltávolítása után felhasználható a gyengeségi felületek, a csúszózónák 

azonosítására a fúrásszelvényekben. El rehaladott kémiai mállás során a szmektit mellett 

kaolinit is képz dik (Nesbitt & Young, 1λ82; Bronger, 2007), azonban ez az ásvány nem 

tartalmaz rétegközi vizet. A környezetéhez képest a csúszópálya mentén viszont gyakran 

megfigyelhet , hogy a szmektit mellett a kaolinit mennyisége is nagyobb (Summa et al., 

2010). Ez els sorban a csuszamlás preformáltságának tulajdonítható, azonban extrém 

vízhatásra és bakteriális tevékenység eredményeként is képz dhet kaolinit (Azañón et al., 

2012; Fiore, 2014).  

A vizsgált sávterületek önmagukban nem eléggé pontosan tükrözik vissza ezeknek 

az ásványoknak a változását az egyes üledéktípusokban és azok közti eltéréseket, ezért 

célszer  az üledékek különböz  tulajdonságait tükröz  sávterületek arányainak 

vizsgálata. Az egyes sávterületeket jellemz  ásványok, ásványcsoportok fent tárgyalt 

sajátosságait figyelembe véve – ha a kaolinit nagyságát a szilikátok/karbonátok és a 

molekuláris víz/karbonátok sávterületének arányával együtt vesszük szemügyre – 

felt n , hogy az egyes üledéktípusok jobban elkülönülnek egymástól, különösen a 

rétegszilikátot (els sorban szmektitet) nagyobb mennyiségben tartalmazó paleotalaj és 

vörösagyag minták (38. ábra). Ez a mér szám ezért alkalmas lehet különböz  üledékek – 

els sorban a csuszamlásra hajlamosabb paleotalaj és vörösagyag – elkülönítésére 

(Udvardi et al., 2014a; 2014b). A 38. ábrán az is megfigyelhet , hogy közvetlenül a 

csúszófelületb l származó minta is a paleotalajok és a vörösagyagra jellemz  sávterület 

aránnyal rendelkezik, míg a csúszófelület környezetét l néhány centiméterrel távolabb a 

vizsgált sávterület arányok lecsökkennek. A kaolinit sávterülete a csúszófelületben a 

legnagyobb. 

A megközelítés újszer ségét adja, hogy az ATR FTIR spektrumokban a 

karakterisztikus sávterületek változékonysága felhívja a figyelmet az egyes 

üledékegységek elkülönít  bélyegeire. F leg olyan esetekben nyújthat ez segítséget, ahol 

egy-egy fúrásszelvény mentén s r  mintavételezés lenne indokolt, azonban a nagyobb 

mintaszám vagy a kisebb mennyiség  minta ezt korlátozottan tenné lehet vé. Mivel 

szervesanyagok azonosítását is lehet vé teszi, ezért független módszerekkel való 

kalibrációjára els sorban a szénhidrogén kutatás tart igényt (Müller et al., 2014). További 

módszertani vizsgálataink arra utalnak, hogy az ATR FTIR módszer a molekuláris vízhez 
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és hidroxil-csoportokhoz kapcsolódó infravörös sávok intenzitása alapján alkalmas 

diatómák diagenetikus állapotának vizsgálatára is (Magyari et al., 2013). Ugyanakkor 

jelen dolgozatban bemutatott sávterület arányok arra is rávilágítanak, hogy segítségével 

elkülöníthetjük azokat az üledékeket, amelyek összetételükb l adódóan gyengeségi 

felületek, csuszamlásra hajlamosak egy-egy felszínmozgás veszélyes területen. Ennek a 

gyakorlati alkalmazásnak azért van jelent sége, mert a mentesítési munkálatokban a 

geotechnikai elemek (pl. mélyszivárgó rendszer) beépítését a földtani közeg megismerése 

céljából fúrások el zik meg. Azonban ezekben igen ritkán figyelhet  meg a csúszópálya 

makroszkóposan. 

 

 

38. ábraμ A molekuláris víz/karbonát (a) és a szilikátok/karbonátok (b) sávterület arányai 

a tanulmányozott üledékcsoportokban. A csúszófelület környezetéb l származó minták 

jelöléseμ 1μ csúszófelület feletti meszes fakóvörös agyag, 2μ csúszófelület a 

vörösagyagban, 3μ csúszófelület alatt 1 cm-re, 4: 5 cm-re és őμ 10 cm-re vett minta. 

 

7.5.2. A becsült ásványos összetétel és az ATR FTIR sávterületek közötti kapcsolat 

Ahhoz hogy megismerjük az infravörös sávterületek kapcsolatát az egyes 

ásványcsoportokkal, a röntgen-pordiffrakciós (XRD) és termoanalitikai (TA) 

módszerekkel meghatározott ásványmennyiségekkel statisztikai módszerek segítségével 

vetettük össze az infravörös sávterületeket. A statisztikai eredmények alapján mivel a 

paraméter párok ő%-os szignifikancia szinten lineáris modellben léteznek, ezért els  

közelítésben a Beer-Lambert törvény – amelyet az infravörös módszerek alkalmazásakor 

az ásványok mennyiségének becslésére használnak – az ATR FTIR módszer esetében is 

érvényesnek t nik. Ezt alátámasztja az is, hogy a behatolási mélység (17. táblázat) miatt 

az abszorbancia kell en kicsi (< 0,3; Kovács et al., 2008ν Sambridge et al., 2008), hogy a 

Beer-Lambert törvény érvényességének feltételei is teljesüljenek (39. ábra).  
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17. táblázatμ A gyakori k zetalkotó ásványokban az infravörös fény minimális (dpmin) és 
maximális (dpmax) behatolási mélysége 1000 cm-1

-nél és 3Ő00 cm-1
-nél, az ásványok 

törésmutató széls értékeinek (RImin, RImax) ismeretében (Lide (200ő) nyomán). 

Ásványok RImin RImax ΔRI 

dpmin dpmax dpmin dpmax 

1000 cm
-1

-nál 
(µm) 

3400 cm
-1

-nál 
(µm) 

kvarc 1,54 1,55 0,01 2,21 2,27 0,65 0,67 

kalcit 1,49 1,66 0,17 1,18 4,04 0,56 1,19 

dolomit 1,50 1,68 0,18 1,97 5,57 0,58 1,64 

klorit (klinoklór) 1,61 1,62 0,01 2,85 3,01 0,84 0,89 

muszkovit 1,56 1,60 0,04 2,34 2,74 0,69 0,81 

illit 1,56 1,59 0,03 2,32 2,60 0,68 0,76 

szmektit 1,55 1,57 0,02 2,25 2,40 0,66 0,71 

kaolinit 1,55 1,57 0,02 2,24 2,36 0,66 0,69 

 

 

39. ábraμ Az üledékcsoportok ATR FTIR spektrumainak átlagspektrumai és szórási 

tartománya a Ő00-4000 cm
-1

 tartományban. 

 

A korrigált R2
 értéke azonban arra utal, hogy a sávterületek nagyságát nemcsak az 

adott röntgen-pordiffrakcióból származó független paraméter határozza meg (10., 11. 

táblázatok). Korábbi vizsgálatok során az egyes ásványok karakterisztikus 
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hullámszámnál jelentkez  lineáris abszorbanciája (sávmagasság) és a 

röntgen-pordiffrakciós módszerrel meghatározott mennyiségük között az illit, szmektit, 

kaolinit, kvarc, kalcit, dolomit és dawsonit ásványok esetében találtak lineáris 

összefüggést (Adamu, 2010; Palayangoda & Nguyen, 2012; Müller et al., 2014). 

Azonban ezek az eredmények els sorban mechanikai keverékeken alapulnak, a lineáris 

modellt igen kisszámú (7-11 db) természetes mintán igazolták, gyakran azzal a 

feltételezéssel élve, hogy a lineáris modell tengelymetszete 0. A legtöbb esetben azonban 

nem adják meg a t-próba eredményét, amely külön-külön teszteli, hogy valóban a lineáris 

modell tengelymetszete és meredeksége is értelmezhet  a felállított modellben. Ennek 

fontosságára világít rá a karbonátok sávterülete és röntgen-pordiffrakcióval 

meghatározott mennyisége között kapott látszólagos ellentmondás, miszerint a lineáris 

modell létezik, azonban a tengelymetszet az 5%-os szignifikancia szinten igazolja a 

nullhipotézist (12., 13. táblázatok). Valószín leg azért nem 0-ban van a tengelymetszet, 

mert a röntgen-pordiffrakció és termikus elemzésb l származó karbonát mennyisége 

közül a nyomnyi mennyiségeket számérték nélkül nem volt a modellbe építhet . Továbbá 

oka lehet, hogy a karbonátok kimutatási határa az ATR FTIR módszerrel várhatóan jobb, 

ezért vesz fel negatív értéket a tengelyen a lineáris modell. A legjobb ásvány 

komponens-sávterület összefüggés a karbonátok esetében adódott (27. ábraμ h, l). Ez 

azért lehetséges, mert az üledékek összes ásványfázisát tekintetbe véve a karbonátokat 

képvisel  123ő–1585 cm
-1

 sávtartományban kizárólagosan a kalcit és a dolomit 

abszorbeálja az infravörös fényt (9. táblázat).  

A szilikátokat képvisel  sávterülettel (82ő–1235 cm
-1

) a rétegszilikátok közül 

legjobb egyezést az illit (TA-nál +hidrocsillám) és szmektit összmennyisége adta, annak 

ellenére, hogy ebben a sávtartományban a kvarc, földpátok, klorit és csillámok 

mennyiségükb l adódóan jelent sen hozzájárulhatnak az összabszorbanciához (9. 

táblázat, 27. ábra: g, k). Ennek az összefüggésnek a legvalószín bb magyarázata, hogy 

az illit és a szmektit kis szemcsemérete nagy fajlagos felülettel társul (Yong et al., 2012) a 

többi ásványhoz képest és nem olyan merev felépítés ek, mint például a klorit, ezért az 

ATR kristállyal jobb kontaktust hoznak létre (Udvardi et al., 2014b). A klorit 

rugalmassági modulusa30
 (100 GPa) kétszer nagyobb, mint a montmorillonité (40–50 

GPa) (Ulm et al., 200ő). A különböz  üledéktípusok infravörös spektrumán is jól látható, 

hogy a kvarcgazdag homok maximum abszorbanciája (~1000 cm
-1

 körül, 

                                                 
30

 Mérnökgeológiában általában Young-modulusként az anyag merevségét, húzással-nyomással szembeni 
ellenállását kifejez  állandó, amelynek értéke minél nagyobb, annál merevebb az anyag.  
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mészkonkrécióknál ~1ő00 cm-1
 körül) kisebb, mint a szmektitesebb vörösagyagnak (39. 

ábra). Ezért nemcsak a rétegszilikátokat reprezentáló 3000–3740 cm
-1

 sávterület nyújthat 

információt a természetes ásványkeverékekben, üledékekben lév  szmektit és illit 

várható mennyiségér l (Udvardi et al., 2014b).  

Az infravörös sávterületek a TA módszerrel becsült ásványmennyiségekkel kissé 

jobb összefüggést mutatnak a lineáris modellben, mint az XRD-b l becsült ásványos 

összetétellel (27., 28. ábrák). Erre a megfigyelésre a fázisanalitikai módszerek 

különbségei nyújthatnak magyarázatot. A termoanalitika és az infravörös spektrometria 

is a kémiai kötésekben – reakcióba betáplált h mennyiség, illetve elnyelt infravörös fény 

hatására – bekövetkez  változást, míg a röntgen-pordiffrakció fizikai alapon – a röntgen 

sugárzás kristályrácson történ  elhajlásából – adja meg az ásványos összetételt. Továbbá 

a termikus elemzéssel abszolút mennyiségeket tudunk meghatározni, míg a 

röntgen-pordiffrakcióval relatív ásványos összetételt, ezért is célszer bb a 

termoanalitikai eredményekkel összevetni az ATR FTIR spektrumok sávterületeit. 

 

7.5.3. A szemcseméret hatása az ATR FTIR spektrumokon 

Láthattuk, hogy számos olyan ásványcsoport van, amelyek XRD és TA módszerrel 

meghatározott mennyisége összefüggést mutat az infravörös spektrumon észlelt 

sávterületükkel (27., 28. ábra). A vörösagyag mintákban azonban a rétegszilikát és 

szilikát és molekuláris víz sávterületeinek tekintetében kisebb eltérést tapasztalunk a f  

trendekt l (27. ábraμ a, b, d, e, 28. ábra). Ezek a minták a f  trendvonalhoz képest 

kisebb sávterülettel rendelkeznek, azaz úgy t nik, mintha az infravörös spektrumon a 

rétegszilikátok, szilikátok, molekuláris víz sávterülete alapján alulbecsülnénk azok 

mennyiségét a vörösagyagban.  

Ennek egyik valószín  magyarázata az agyagásványok (különösen a szmektit) 

szemcseméretéb l származhat, mivel szemcseméretük összemérhet  vagy kisebb, mint 

az infravörös fény behatolási mélysége (3Ő00 cm-1
-nál ~0,ő µm, 1000 cm-1

-nál ~2 µm, 

17. táblázat). Ennek az a következménye, hogy azokra az ásványokra, amelyekben a 

szemcseméret a behatolási mélység alá esik, az infravörös abszorbanciát alul fogjuk 

becsülni (Udvardi et al., 2014b). Azaz az ATR kristállyal érintkez  adott ásvány fajlagos 

felülete nem lesz arányos az üledékben el forduló mennyiségével, mivel az infravörös 

fénynek nem lesz lehet sége megmintázni a lehetséges maximális behatolási 

mélységében az ásványt (Ő0. ábra).  
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40. ábraμ Az infravörös fény maximális behatolási mélysége (dmax) és a szemcseméret (ds) 

közötti kapcsolat az ATR FTIR vizsgálatokban. 

 

Ideális esetben, ha az ATR kristállyal érintkezésbe hozott mintafelület konstans, 

akkor az várható, hogy a szemcsemérettel arányosan n  az infravörös abszorbancia a 

behatolási mélységig. Ha a szemcseméret hasonló vagy nagyobb, mint a behatolási 

mélység, akkor az abszorbanciával az összefüggése konstans marad, mert csak az ATR 

kristállyal érintkez  felület nagyságától függ. Azonban ha a szemcseméret a lehetséges 

behatolási mélység alá csökken, akkor az abszorbancia a szemcseméret függvényében 

változik, még akkor is, ha az ATR kristállyal kontaktusban lév  felület nem változik. 

Egyúttal ebb l az is következik, hogy azoknak az ásványoknak a mennyisége, amelyek 

szemcsemérete nagyobb, mint a behatolási mélység, valójában jobban becsülhet k az 

infravörös spektrumból, mivel az ásvány ATR kristállyal érintkezésbe hozott felületével 

arányos lesz az abszorbanciája. 

Az üledékekben 2 µm-nél nagyobb átlagos szemcseméret  ásványok mennyisége 

valószín leg jobban becsülhet  az infravörös spektrumból, mivel a vastagságuk 

meghaladja a behatolási mélységet mind az O-H (~3000–3800 cm
-1

), mind pedig a Si-O 

rezgéseket (~800–1200 cm
-1) tartalmazó infravörös tartományokra (17. táblázat).  

A behatolási mélység hullámszám-függése miatt ~1000 cm-1
 körüli hullámszám 

tartományban várhatóan er teljesebben fog érvényesülni a szemcseméret hatás, mint a 

~3400 cm
-1

 körüli hullámszám tartományban, ahol a lehetséges maximális behatolási 

mélység kisebb (3Ő00 cm-1
-nál ~0,ő µm, 1000 cm-1

-nál ~2 µm). Ebb l adódóan az egyes 

ásvány-sávterület trendekt l feltételezhet en azok az üledékek fognak eltérni, amelyek 

nagyobb mennyiségben tartalmaznak agyagásványokat, mivel ezek a finom 

szemcseméret  frakcióban dúsulnak. Ez különösen igaz a szmektitekre, amelyek kicsi 

behatolási mélységgel és szemcsemérettel (~0,1–1 µmν Yong et al., 2012) rendelkeznek.  

A vizsgált minták közül a sávterület-ásvány trend diagramokon a leginkább kiugró 

vörösagyagban mértük a legnagyobb agyagásvány-tartalmat. A vörösagyagon kívül azok 

a minták is eltérnek ezekt l a trendekt l, amelyekben ugyan a kolloid tartományba es , 
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500 nm-nél kisebb szemcsék jóval nagyobb mennyiséget képviselnek, de a szmektit 

mennyisége kisebb (41. ábra). A trendt l való eltérésükre viszont magyarázatot adhat az, 

hogy a röntgen-pordiffrakciós elemzések alapján ezek a minták nagyobb mennyiségben 

tartalmaznak amorf anyagokat és goethitet, amelyek a szmektithez hasonlóan a finom 

frakciót képviselik (5. melléklet). A goethit szemcsemérete a talajokban, üledékekben 

általában 0,1 µm-nél kisebb (Langmuir, 1λ71).  

 

 

41. ábraμ A szmektit mennyisége és a szemcseméret elemzésb l származó ő00 nm-nél 

kisebb szemcsék kapcsolata. A szmektit mennyisége röntgen-pordiffrakciós (a, tömeg%) 

és termikus elemzésb l (b, tömeg%) származik. 

 

Az utóbbi id ben megjelent ATR FTIR kemometriai tanulmányok megfigyelés 

szinten leírták a szmektit mennyiségének alulbecslését, azonban e szemcseméret hatás az, 

amely a magyarázatot is megadhatja (Adamu, 2010ν Müller et al., 201Ő). A szmektit 

nagyobb fajlagos felülete bizonyos mértékben kompenzálhatja a szemcseméret hatást, 

mert e munkák szintén bemutatják, hogy mennyiségét ett l még lehet becsülni 

természetes minták ATR FTIR spektrumából. Korábban megfigyeltük, hogy a szmektitek 

aggregátumának szerkezete, a morfológia is hatással van az ATR FTIR spektrumokra 

(Udvardi et al., 2012), valószín leg ezért a szmektitek mennyiségi becslésének 

magyarázatára a kés bbiekben morfológiai vizsgálatok adhatnak részletesebb választ. 

A szemcseméret hatásnak az ATR FTIR mintael készítésre vonatkozóan is fontos 

következménye van, mert annak érdekében, hogy a valós ásványos összetételt 

visszatükrözze az infravörös spektrum, célszer  elkerülni a minták túl finomra porítását, 

amely az ATR FTIR vizsgálatokhoz sokszor alkalmazott mintel készítési mód (pl. 

Glotch et al., 2007; Adamu, 2010; Palayangoda & Nguyen, 2012). 
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7.5.4. Ásványmennyiséggel összefüggő sáveltolódás az ATR FTIR spektrumokon 

A szemcseméret mellett az üledékek ATR FTIR spektrumában egy másik hatást is 

megfigyeltünk, amely szintén befolyásolhatja az infravörös spektrumok eredményeit. A 

különböz  karbonát-tartalommal rendelkez  üledékekben a karbonátokat jellemz  

legnagyobb intenzitású infravörös sáv csúcspozíciójában a karbonát mennyiségének 

függvényében jelent s eltolódás (1Ő28 ± 12 cm
-1

; 1391–1450 cm
-1

) tapasztalható (9. 

táblázat) annak ellenére, hogy ennek a sávnak a területe mutatja a legjobb összefüggést 

az XRD és TA módszerrel becsült karbonát mennyiségekkel (27. ábraμ h, l). Továbbá ez 

a sáv a karbonát-tartalom növekedésével csökken  hullámszám maximummal 

rendelkezik (27. ábraμ j, m). Hasonló, ásványmennyiséggel összefügg  sáveltolódást 

észleltünk a rétegszilikátokra jellemz  λ8λ cm-1
 körüli sáv maximumában is (27. ábraμ c, 

f). Ennek az ATR FTIR spektrumon bekövetkez  sáveltolódásnak több valószín  

magyarázata lehetμ a sávátfedések (Farmer, 1λ7Ő), ásványszerkezeti változások (pl. 

elemhelyettesítésekν Farmer, 1λ7Ő), szemcsealak (Űalan et al., 2006ν Koike et al., 2010). 

A rétegszilikátok karakterisztikus λ8λ cm-1
 körüli sávjának maximuma számos 

szilikát ásvány (kvarc, klorit, muszkovit, illit, szmektit) infravörös elnyeléséb l adódik 

(Farmer, 1λ7Ő), ezért ez indokolná a sáveltolódást. Azonban a karbonátokat csak a kalcit 

és a dolomit képviseli az üledékekben, mégis nagyobb a sáveltolódás (9. táblázat). 

Továbbá a dolomit és a kalcit sávmaximuma igen közel esik egymáshoz az infravörös 

spektrumon (kalcit ~ 1435 cm
-1

, dolomit ~1437 cm
-1, Farmer, 1λ7Ő), ezért önmagában 

jelenlétük nem magyarázza a 13λ1–1450 cm
-1

 közötti sávmaximum változást. A 

röntgen-pordiffrakció és a termikus elemzés során sem találtunk arra utaló jelet, hogy a 

karbonátok szerkezetében és összetételében nagyon jelent s változás következett volna 

be. Feltételezhet en ezért más hatások is kifejez dnek a sávmaximum eltolódásában. A 

sáveltolódás okának mélyebb vizsgálatára ezért kalcit-kaolinit keveréket készítettünk, 

illetve polírozott kalcit kristályon figyeltük meg, hogy miként változik az ATR FTIR 

spektruma az orientáció változtatásával. 

A bináris pormintába csak kaolinit és kalcit ásványt kevertünk, amelyek f  

infravörös sávjai nem fednek át, ezért ha sáveltolódás látható, az nem köthet  

sávátfedéshez. Emellett a porítás után állítottuk össze a különböz  kalcit-kaolinit arányú 

keverékeket, ezért a szemcseméret és a szemcsealak hatása is kizárható. A bináris 

keverékek infravörös spektrumán ennek ellenére megfigyelhet , hogy ahogy csökken a 

pormintában a kalcit mennyisége, úgy tolódik el nagyobb hullámszámok felé (13λ2 

cm
-1

-t l 1Ő33 cm-1
-ig) a kalcit legnagyobb intenzitású infravörös sávja (29 ábraμ a, d). 

Ugyanez a kaolinit f maximumában is észlelhet , azonban nem olyan markánsan 
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(997-1005 cm
-1

), mint a kalcitban. Az ATR FTIR mérésre tekintettel fizikai értelemben a 

kalcit a kaolinitt l abban tér el leginkább, hogy termetéb l adódóan többféle 

orientációban illeszkedhet az ATR lapra. Emellett törésmutatója szélesebb tartományban 

változhat (1,49-1,66), mint a kaolinitnek (1,55-1,57) (17. táblázat). Ezért 

feltételezhet en az ásványok anizotrópiája (a törésmutató különbsége folytán) is hatással 

lehet a sáveltolódásra (Udvardi et al., 2014b). Az olyan f tengelyes ásványok infravörös 

spektruma, mint a kalcité, igen összetett (Ketelaar & Haas, 1λő6). Ezért három egymásra 

mer leges irányban (egyiket a c tengelyre mer legesen, azaz egy izotróp és két anizotróp 

metszetben) vettünk fel orientált kalcit ATR FTIR spektrumokat, amelyeket átlagoltunk a 

két ortogonális és egy diagonális felület átlaga szerint (29d. ábra). Megfigyelhet , hogy 

azon a kalcitfelületen, ahol a kalcit c tengelye mentén érkezik az infravörös fény az 

ásványba, a kristály forgatásával az infravörös spektrum nem változik meg (29c. ábra). 

Ugyanakkor a két anizotróp metszetben az anizotrópia élesen eltér  infravörös 

spektrumokat eredményez. E metszetek átlagspektruma hasonló lefutású, csak az 

intenzitásban vannak különbségek (29d. ábra). A sávmaximum változása ezért 

összefügghet azzal, hogy a nagy törésmutató különbségekkel rendelkez  anizotróp 

ásvány milyen orientációban helyezkedik el az ATR lapon. Ezekre további pororientációs 

vizsgálatok adhatnak választ. 

A sáveltolódást általában valamilyen kötéser sségbeli változásnak – 

szerkezetváltozásnak – tulajdonítják, ezért ha nem vesszük figyelembe, hogy az 

ásványmennyiség függvénye is okozhatja a sávellépéseket, esetleg a szerkezeti 

változások más értelmezést kapnak az ATR FTIR vizsgálatokban. Például a kulcsi 

minták ATR FTIR spektrumában a karbonátokra jellemz  sávmaximum 13λ1-1450 cm
-1

 

között változott. Ebben a sávmaximum tartományban a karbonát ionhoz kapcsolódó 

kation függvényében sziderit (~1422 cm
-1

), kalcit (~1435 cm
-1

), dolomit (~1437 cm
-1) és 

magnezit (1450 cm
-1

) (Farmer, 1974) is jelentkezhet. Akár ezeknek az ásványoknak a 

jelenlétét is igazolhatnánk a kulcsi mintasorozatban, azonban a röntgen-pordiffrakció és 

termikus elemzés rámutat arra, hogy a mintákban csak kalcit és dolomit fordul el . Mivel 

a kalcit-kaolinit keverék ATR FTIR spektrumán is megfigyelhet  a sáveltolódás, ezért az 

is kizárható, hogy a sáveltolódást a karbonátok rosszul kristályosodott állapota okozza.  
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

A dunai magaspartokon el forduló települések számára mintegy fél évszázada 

komoly földtani veszélyforrást jelentenek a csuszamlások. Kialakulásukban szerepet 

játszó folyamatok megértése ezért nem pusztán geológiai-hidrogeológiai érdekl désünk 

tárgya, hanem a környezettudomány aktuális feladata is. A csuszamlásban résztvev  

üledékek fizikai-mechanikai tulajdonsága általában szoros összefüggést mutat ásványos 

és kémiai összetételükkel, valamint a mozgó földtömegben szivárgó víz sajátosságaival. 

Ezek a tényez k ezért fontos szerepet töltenek be a csuszamlásos területek stabilizálási 

munkálatainak megtervezésében és a monitorozási rendszer kiépítésében. Ilyen jelleg  

részletes feltáró vizsgálatokra azonban igen ritkán kerül sor a gyakorlatban. 

Doktori kutatómunkám során egy klasszikus csuszamlással érintett hazai területen 

– Kulcson – követtük nyomon, hogy az üledékek miként játszhatnak szerepet a 

csuszamlások kialakulásában. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához a helyszíni 

megfigyelések mellett komplex geotechnikai/üledéktani, fázisanalitikai és kémiai 

módszereket hívtunk segítségül, amelyek egyúttal azt a célt is szolgálták, hogy az 

alkalmazott kutatás mellett ATR FTIR módszertani fejlesztéseket is végezzünk. 

Az eredmények feltárták, hogy Kulcson a vastag lösz összlet feküjét képez  

vörösagyag és a löszben lév  paleotalajok finom szemcseméretükb l és nagy 

rétegszilikát tartalmukból adódóan hozzájárulnak a csuszamlások kialakulásához, mert a 

karbonátdús, nagy porozitással rendelkez  löszben lefelé szivárgó víz számára 

ásványtanilag preformált csúszófelületeket alkotnak. A terepi megfigyelések alapján 

feltételezhet en a vörösagyagban alakult ki a legmélyebb csúszópálya, amely meredek 

hajlásszögéb l adódóan a part menti ártéri üledékek alá vágódik. Korábban a 

csúszópályát más üledékes horizontokba és képz dményekbe helyezték a területen, mert 

egyrészt nem tárult fel makroszkóposan a csúszópálya, másfel l részletes ásványtani, 

geokémiai vizsgálatok hiányában nem volt lehet ség a geológiai indikátorok 

(szmektit-tartalom, karbonátok mennyisége, Na- és K-tartalom, kémiai mállottság 

mértéke) megismerésére. A kémiai vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a csuszamlások 

az id sebb pleisztocén lösz-paleotalaj képz dményekhez hasonló üledékes összletben 

alakultak ki. A terepi megfigyelések és a magminták alapján sikerült igazolni, hogy a 

csuszamlásos területeken is megjelenik egy homokk  horizont, amely mélyebben 

található, mint a csuszamlásos blokkok közötti stabil területeken, ahol a folyópart mentén 

közvetlenül nyomozhatók.  

A csuszamlásos üledékek ATR FTIR vizsgálata rámutatott arra, hogy a klasszikus 

fázisanalitikai módszerekkel összehasonlítva alkalmas lehet egy-egy üledékes összlet 
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tagolására az ásványos összetétel által determinált sávterületek alapján. A szemcseméret 

és ásványmennyiséggel összefügg  infravörös sáveltolódás vizsgálatok a módszer 

kihívásaira is rámutattak. Az uralkodóan kis szemcseméret  alkotók, mint a szmektitek 

az eddigi ismereteink szerint ugyan mennyiségileg jól becsülhet k az ATR FTIR 

módszerrel, azonban – mint ahogy kutatómunkámban rávilágítottam – szisztematikusan 

alulbecsüljük mennyiségüket, amennyiben szemcseméretük a behatolási mélységgel 

összemérhet . Az ásványkeverékek ATR FTIR vizsgálatával azt is bebizonyítottam, 

hogy az ásványok mennyisége hatással van az infravörös sávok hullámszám pozíciójára 

az infravörös spektrumon. E hatás a kalcit esetében jobban érvényesül, mint a 

kaolinitban, amelynek egyik lehetséges magyarázata, hogy az orientáció függvényében a 

kalcit törésmutatója szélesebb tartományban változhat, mint a kaolinit. Ezek az 

eredmények hozzájárulhatnak az ATR FTIR földtani alkalmazási lehet ségeinek 

fejlesztéséhez, mert eddig a szemcseméret hatást az ATR FTIR mintael készítés és 

mennyiségi vizsgálatok során nem eléggé vették figyelembe és az ásványmennyiséggel 

összefügg  sáveltolódás sem merült fel korábban ásvány porkeverékek vizsgálatánál.  
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9. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

(1) Kimutattam, hogy Kulcson a megcsúszott és a stabil területen ugyanazok az üledékek 

jelennek meg az ásványtani és geokémiai vizsgálatok alapján.  A csuszamlás déli határán 

– 15 m-es horizontális távolságkülönbséggel – mélyített két fúrásban megfigyelhet  egy 

kavicsos réteg.  Ez az egység a stabil területen 2 méterrel magasabban található, mint a 

megcsúszott területen, amely arra utal, hogy jelent s vertikális – a magaspattól kifelé és 

felfelé irányuló - elmozdulás következett be (Udvardi et al., 2013; 2014a). 

(2) Űebizonyítottam terepi és komplex geotechnikai, fázisanalitikai és kémiai 

vizsgálatokkal, hogy a fúrásokban és a felszínen általam tanulmányozott és azonosított 

paleotalajok és vörösagyag kiemelked  szerepet játszanak a kulcsi csuszamlások 

kialakulásában.  Megállapítottam, hogy finom szemcseméretük és nagy rétegszilikát 

tartalmuk miatt ezekben a képz dményekben alakulnak ki a csúszópályák (Udvardi et al., 

2014a).  Kimutattam, hogy a vörösagyagban észlelt csúszófelületben a rétegszilikátok 

mennyisége megn , míg a karbonátok mennyisége lecsökken, ugyanakkor a 

csúszófelülett l néhány centiméterre megn  a karbonátok mennyisége az üledékben. 

(3) Meger sítettem kémiai vizsgálatokkal, hogy a kulcsi üledékes sorozat a hazai id sebb 

lösz-paleotalaj üledékes összlet része.  Az eredményeimmel rávilágítottam arra, hogy a 

kulcsi löszök a hazai id s löszökhöz képest azonban nagyobb kálium- és kisebb 

nátrium-tartalmúak.  Az üledékek ásványos összetételét figyelmebe véve a nátrium 

els sorban a plagioklászból származhat, ezért a geokémiai eltérés a forrásterület kisebb 

plagioklász tartalmának és mállásának a következménye.  A kulcsi löszben megjelen  

vörösagyag a geokémiai vizsgálataim alapján közel áll a „Tengelici Vörösagyag 

Tengelici Tagozatához”. 

(4) Megállapítottam az ATR FTIR infravörös módszertani vizsgálatok során, hogy az 

egyes üledéktípusok infravörös spektrumai jellegzetes, rájuk jellemz  sávterületekkel 

rendelkeznek, amelyek arányai alapján a nagy rétegszilikát – els sorban szmektit – 

tartalmú üledékek elkülöníthet k (Udvardi et al., 2014b).  Az egyes ásványokra jellemz  

ATR FTIR sávterületek és a független módszerekkel - röntgen-pordiffrakcióval és 

termikus elemzéssel - meghatározott mennyiségük közötti kapcsolat a regresszióanalízis 

alapján lineáris modellben igazolható.  Az üledékekre kidolgozott ATR FTIR 

minta-el készítési és -kiértékelési protokoll (Tóth et al., 2012; Magyari et al. 2013; 

Kovács et al., 201ő) segítségével megfigyeltem, hogy a molekuláris vízre jellemz  
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sávterület nagysága a szmektit röntgen-pordiffrakcióval és termikus elemzéssel 

meghatározott mennyiségi változékonyságát követi. 

(5) Kimutattam, hogy a nagyobb mennyiségben rétegszilikátot – els sorban szmektitet – 

tartalmazó üledékekben a nagyobb hullámszám tartományban az ATR FTIR sávterületek 

alulbecsülhet k a szemcseméret hatás miatt.  Ezért a mennyiségi becslésre irányuló 

infravörös vizsgálatokban ezt a hatást figyelembe kell venni a kiértékelés és a 

mintael készítés során is.  Űizonyítottam, hogy ez a szemcseméret hatás akkor 

érvényesül leginkább az ATR FTIR spektrumok abszorbanciájában, ha az ásványok 

szemcsemérete kisebb, mint az infravörös fény maximális behatolási mélysége (Udvardi 

et al., 2014b). 

(6) Kimutattam, hogy az ATR FTIR spektrumokon tapasztalható a sáveltolódás az 

ásványmennyiséggel összefügg.  Megfigyeltem, hogy a karbonátokra (~1Ő00 cm-1
), 

valamint a szmektitre és illitre jellemz  (~1000 cm
-1) f  sávmaximumok hullámszám 

pozíciója csökken az ásványok független módszerekkel (röntgen-pordiffrakcióval és 

termikus elemzéssel) meghatározott mennyiségének növekedésével.  Ezzel együtt a 

mechanikus ásványkeverékek ATR FTIR vizsgálata rámutatott arra, hogy a sáveltolódás 

az ATR FTIR spektrumon nemcsak ásványszerkezetben bekövetkez  kötéser sségbeli 

változáshoz és sávátfedéshez köthet , hanem az ásványmennyiséghez is (Udvardi et al., 

2014b). 
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ENGLISH SUMMARY 

Beatrix Udvardi 

Complex environmental investigation of clay mineral bearing sediments in Kulcs, 

Hungary 

 

Keywords: landslide, sliding surface, loess, mineralogical composition, geochemistry, ATR FTIR 

 

Landslides are one of the most common natural hazards in the high bluff along the 

west bank of the River Danube. The most significant recurrent movements can be found 

at Kulcs village, Hungary. A long term field observation and laboratory measurements of 

the slipped sediments have been carried out at Kulcs. Our goal was to study the 

geotechnical, mineralogical and chemical features of sediments of which interaction with 

groundwater cause development of sliding surfaces. Moreover the usefulness of the ATR 

FTIR technique for the discrimination of sediments in landslide deposit has been 

illustrated. Some typical particularities of the grain size and shifts in wavenumbers on 

ATR FTIR spectrum of sediments have been revealed. 

Paleosols and red clay have fine grains and large amounts of sheet silicates which 

can form (pre-existing) sliding surfaces. This is further enhanced by the infiltration of 

water through the carbonate rich and high porosity loess at Kulcs. Sediments with low 

carbonate and high smectite content can be the precursors for sliding surfaces. The high 

chemical index of alteration and decreased sodium content were also detected in the 

slipped deposit. Based on these chemical investigations, the Kulcs landslide may have 

been developed in weathered sediments resembling the old Pleistocene loess-paleosol 

series and red clay from other parts of Hungary. 

ATR FTIR measurements allowed for discriminating of different sediment types. 

The ATR FTIR band areas and their ratios appear to be the most sensitive parameters to 

identify strongly weathered sediments such as paleosols and red clays which most likely 

facilitate sliding and could form sliding zones. However, the grain size effects can affect 

the ATR FTIR spectra of natural mineral mixtures. The amounts of minerals – especially 

smectite – may be underpredicted because their small grain size is comparable to the 

penetration depth of the infrared light. Measurements on an oriented calcite crystal and 

calcite-kaolinite binary mixtures revealed that the band shift depends on the quantity of 

minerals. 
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Köszönöm témavezet imnek, Szabó űsabának és Kovács Istvánnak, hogy évek 

hosszú sora alatt szakmailag és emberileg is nagyon sokat formáltak. Hálás vagyok a sok 

biztatásért és azért, hogy hagyták, hogy kissé makacs módon a saját utamat járjam. 

Köszönöm a Litoszféra Fluidum Labor (LRG) minden egyes tagjának, hogy 

mind szakmailag mind lelkileg támogattak. Szeretnék köszönetet mondani Szabó 

Katalin Zsuzsannának, Szabó Zsuzsannának és Völgyesi Péternek, akikkel egykor 

közösen indultunk el a tudományos pályán. Köszönöm Németh Űiankának, Űaricza 

Ágnesnek és Sendula Eszternek, hogy jelenlétükkel oldott hangulatot teremtettek az 

LRG-ben. Külön köszönöm Király űsillának és Űend  Zsoltnak a pásztázó 

elektronmikroszkópos képek elkészítésében nyújtott segítségét. Köszönöm Fehér 

Katalinnak és Szalai Zoltánnak, hogy lehet vé tették számomra a szemcseméret 

elemzések elvégzését.  

Köszönettel tartozom a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) 

kollégáinak, Fancsik Tamásnak és Falus Györgynek a kutatási témám kidolgozásához 

szükséges mérési lehet ségek biztosításáért, az infrastrukturális és szellemi háttérért. 

Külön köszönöm Kónya Péternek, hogy megismertette velem a röntgen-diffraktometria 

rejtelmeit és e dolgozat születésének ideje alatt mindig volt hozzám egy bíztató szava. A 

dolgozat nyelvi lektorálását is köszönöm. Köszönettel tartozom Űertalan Évának, 

Űesnyi Anikónak és Horváth Zsoltnak a kémiai vizsgálatok során, valamint Füri 

Juditnak a termoanalitikai vizsgálatok során nyújtott segítségéért. Köszönet illeti Barna 

Zsuzsát, amiért az infravörös mérések során mindig lelkesített. Szeretném megköszönni 

Budai Ferencnek, hogy bevezetett a szilárd földtani közeg mintael készítésének 

részleteibe és hogy jelenlétével vidám munkakörnyezetet teremtett. Köszönöm az MFGI 

terepi „Kulcs”csapatának, Pálfi Évának, Jerabek űsabának, Vatai Józsefnek, 

Koloszár Lászlónak, Nagy Péternek, Füsi Űalázsnak és Deák Zsuzsa Vill nek a 

terepbejárásokban és fúrások kivitelezésében nyújtott segítségét.  

Köszönöm Földvári Máriának, hogy üdít  szakmai beszélgetéseket 

folytathattunk és hogy mindig mércét tartott elém, ha a vizsgálati eredmények értékelése 

került eszmecserénk középpontjába. Köszönöm, hogy személyesen T led tanulhattam 

meg a termoanalitika gyakorlatát! 
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Köszönöm Mihály Judithnak és Németh űsabának, hogy az MTA 

Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézetben 

elvégezhettem az infravörös méréseimet. 

Köszönöm a GEOűHEM Földtani és Környezetvédelmi Kutató, Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. tagjainak, Fedor Ferencnek, Ács Péternek a geotechnikai méréseket. 

Köszönöm a Sycons Kft.-nek, hogy lehet séget biztosítottak a mintavételezésre és 

segítséget nyújtottak a terepi munkában. Külön köszönet illeti Oszvald Tamást, aki 

„Kulcs”kérdésekben nagyon sok mindenre felhívta a figyelmemet és önzetlenül 

biztosította, hogy a partfal stabilizálási munkálatokat is megtekinthessem. 

Köszönöm a házi védés bírálóinak, Németh Tibornak és Újvári Gábornak, hogy 

javaslataikkal és kérdéseikkel el segítették a dolgozat formai és szakmai színvonalának 

emelését.  

Köszönöm Kovács Józsefnek, hogy szakmai beszélgetésekkel segítette a 

kutatómunka továbbgondolását és segítséget nyújtott a vizsgálati eredmények statisztikai 

értékelésében. Továbbá köszönöm Székely Űalázsnak, hogy felhívta a figyelmemet a 

csuszamlások mozgási mechanizmusának részleteire. 

Ez a kutatás részét képezi az ELTE, TTK Litoszféra Fluidum Kutató Labor és a 

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet közötti együttm ködésnek (TTK/2Ő61/1/2013 – 

MFGI/206/1142013). 

Mindezeken túlmen en köszönetet mondok Nagymamámnak, Édesanyámnak és 

N véremnek, akik rengeteg id t töltöttek nélkülem a disszertáció készítése idején, az  

támogatásuk nélkül e dolgozat végére biztosan nem került volna pont. 
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MELLÉKLETEK 

1. mellékletμ A fúrásminták mélységtartománya. A dőlt bet vel szedett minták a spirál fúrószárról származnak. 

Minták fúrásonként Mélység intervallum 
(m) 

↓ Minták fúrásonként Mélység intervallum 
(m) 

K-1 

1 0,21 0,25  

K-4 

1 0,55 0,6 

2 0,77 0,8  2 0,94 0,98 

3 1,84 1,88  3 1,31 1,35 

4 2,8 2,83  4 1,41 1,46 

K-2 

1 0,5 0,53  5 2,26 2,34 

2 0,73 0,76  6 2,49 2,53 

3 1,69 1,73  7 2,78 2,88 

4 2,12 2,15  8 3,42 3,46 

I 2,16 2,5  9 3,69 3,74 

5 2,52 2,55  10 5,1 5,2 

6 2,64 2,68  11 5,4 5,5 

7 2,82 2,87  

K-6 

1 0,52 0,58 

8 3,73 3,78  2 0,81 0,84 

9 5,5 5,6  3 1,08 1,11 

K-3 

1 0,78 0,82  4 1,29 1,34 

2 0,83 0,88  5 1,37 1,4 

3 0,92 0,96  6 2,37 2,41 

I 1 1,12  7 2,64 2,67 

4 1,08 1,12  8 3,52 3,56 

5 1,26 1,3  9 4,15 4,2 

6 1,57 1,62  

K-5 

1 1,34 1,37 

7 2,03 2,07  2 1,5 1,54 

8 2,15 2,17  3 2,5 2,54 

9 2,26 2,29  4 2,62 2,66 

10 2,77 2,8  5 2,87 2,91 

11 3,39 3,43  6 4,15 4,2 

12 3,58 3,61  
    

13 3,71 3,74  
    

14 3,78 3,81  
    

15 3,9 3,93  
    

16 5,9 5,9  
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2. mellékletμ A K3 fúrásból származó homokk  vékonycsiszolatban. a: egy nikollal, b: keresztezett nikolokkal) a K-3 fúrásból. A k zetalkotó ásványokat (Qzμ kvarc, űμ karbonát 

mátrix, Fμ földpát). 

 

  

a b 

Qz 

C 

F 
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3. melléklet: A szemcseméret eloszlás frakciónkénti adatai (térfogat%) és a medián szemcseátmér  (D50). A szemcsehatárokμ homokμ >2 mm, k zetlisztμ 2-63 µm, agyagμ <2 µm. 
Típus Minta Homok (%) Iszap (%) Agyag (%) < 500 nm (%) D50 (µm) ↓ Típus Minta Homok (%) Iszap (%) Agyag (%) < 500 nm (%) D50 (µm) 

SZÜRKE 
ISZAP 

K1-1 13,1 81,6 5,33 0,19 36,7 
 

PALEOTALAJOK 

K2-6 11,4 79,7 8,95 1,10 33,2 

K2-1 7,33 74,1 18,6 13,2 24,9 
 

K3-5 9,30 85,9 4,81 0,12 33,6 

K2-2 9,92 80,5 9,58 1,01 31,6 
 

K3-6 8,57 85,5 5,95 0,14 32,6 

K3-1 15,8 75,8 8,37 0,58 38,2 
 

K3-7 9,83 84,8 5,42 0,10 33,7 

K3-2 24,5 71,0 4,44 0,20 53,6 
 

K3-8 10,5 83,5 6,05 0,11 34,6 

K3-4 8,66 86,5 4,81 0,11 31,8 
 

K3-11 8,79 84,9 6,36 0,30 32,1 

K4-1 25,6 68,5 5,92 0,21 53,2 
 

Minimum 
 

8,57 79,7 4,81 0,10 32,1 

K4-2 1,24 78,7 20,1 14,5 10,8 
 

Maximum 
 

11,4 85,9 8,95 1,10 34,6 

K5-1 8,38 83,3 8,29 0,65 28,5 
 

Átlag 
 

9,73 84,0 6,25 0,31 33,3 

K6-1 10,2 81,3 8,50 0,79 30,0 
 

Szórás 
 

1,08 2,29 1,43 0,39 0,88 

K6-2 9,30 84,3 6,40 0,21 30,4 
 

VÖRÖSAGYAG 

K4-4 0,00 61,2 38,8 24,0 3,23 

K6-3 11,9 76,6 11,5 4,25 34,6 
 

K4-5 1,73 67,8 30,5 21,4 8,54 

K6-4 13,2 78,3 8,46 0,57 34,5 
 

K4-6 0,00 71,3 28,7 23,2 5,18 

2 0,45 88,6 10,9 1,27 24,9 
 

3 2,45 69,4 28,2 22,5 9,52 

Minimum 
 

0,45 68,5 4,44 0,11 10,8 
 

Minimum 
 

0,00 61,2 28,2 21,4 3,23 

Maximum 
 

25,6 88,6 20,1 14,5 53,6 
 

Maximum 
 

2,45 71,3 38,8 24,0 9,52 

Átlag 
 

11,4 79,2 9,37 2,70 33,1 
 

Átlag 
 

1,04 67,4 31,5 22,8 6,62 

Szórás 
 

7,15 5,72 4,74 4,85 10,9 
 

Szórás 
 

1,24 4,37 4,92 1,10 2,92 

LÖSZ 

K1-2 1,46 91,2 7,37 0,53 17,6 
 

VÁLYOG 

K1-3 15,6 80,5 3,89 0,14 40,6 

K2-3 8,24 71,3 20,4 14,3 24,8 
 

K3-14 16,5 68,3 15,3 10,8 38,3 

K2-4 10,7 69,9 19,4 12,2 29,2 
 

K5-6 1,60 90,4 7,95 1,71 17,3 

K2-5 12,5 74,7 12,9 7,96 32,7 
 

K6-7 7,58 89,0 3,42 0,03 30,6 

K2-7 0,00 92,8 7,21 1,59 10,9 
 

K6-8 1,95 91,3 6,72 1,50 15,5 

K3-9 8,08 87,1 4,83 0,10 29,9 
 

K6-9 2,47 85,2 12,3 8,56 14,3 

K3-10 7,27 87,1 5,60 0,11 31,3 
 

K3-16 8,71 85,1 6,19 0,52 31,9 

K3-12 12,1 82,5 5,38 0,15 36,0 
 

Minimum 
 

1,60 68,3 3,42 0,03 14,3 

K3-13 1,97 85,4 12,6 8,28 15,7 
 

Maximum 
 

16,5 91,3 15,3 10,8 40,6 

K4-3 0,04 87,3 12,6 9,23 7,67 
 

Átlag 
 

7,77 84,3 7,96 3,32 26,9 

K4-7 4,76 83,0 12,3 5,08 22,4 
 

Szórás 
 

6,30 7,98 4,36 4,44 11,1 

K4-8 8,97 79,4 11,6 7,07 27,3 
 

HOMOK K5-2 36,7 60,9 2,41 0,49 53,5 

K5-3 13,4 82,0 4,56 0,21 36,5 
 

HOMOKK  1 32,2 60,2 7,61 3,63 52,3 

K5-4 1,21 94,0 4,79 0,25 15,2 
        

K5-5 1,59 92,8 5,64 0,40 16,3 
        

K6-5 19,1 76,0 4,90 0,18 43,0 
        

4 2,32 90,3 7,35 1,44 24,1 
        

Minimum 
 

0,00 69,9 4,56 0,10 7,67 
        

Maximum 
 

19,1 94,0 20,4 14,3 43,0 
        Átlag 

 
6,68 83,9 9,38 4,06 24,7 

        Szórás 
 

5,62 7,57 5,07 4,81 9,82 
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Ő. mellékletμ A minták röntgen-pordiffraktogramjai. Jelölésekμ aμ szürke iszap (K1-1), bμ lösz (K2-3), c: paleotalaj (K3-7), dμ vörösagyag (KŐ-6), eμ vályogzóna (K6-7), f: homok (K5-2). 

Rövidítésekμ cμ kalcit, clμ klorit, d: dolomit, g: goethit, kfp: K-földpát, mμ csillám (illit, muszkovit), , plμ plagioklász, qμ kvarc, smμ szmektit. 
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6. mellékletμ Az agyagásványos összetétel az ülepített minták röntgen-pordiffraktogramja alapján. 
Típus Mintaazonosító Szmektit Illit Illit/Klorit* Klorit/Szmektit* Muszkovit Kaolinit Klorit 

szürke iszap 

K1-1 41 
   

35 
 

24 

K2-1 38 
 

17 
 

25 
 

20 

K2-2 48 30 
   

5 17 

K3-1 24 
   

42 15 19 

K3-2 16 
 

8 
 

47 7 22 

K3-4 44 27 
 

7 
  

22 

K4-1 34 
   

44 10 12 

K4-2 41 
   

35 12 12 

K5-1 3 69 
    

28 

K6-1 28 
   

36 15 21 

K6-2 27 
   

41 
 

32 

K6-3 32 
 

9 
 

32 11 16 

K6-4 43 30 
    

27 

lösz 

K1-2 38 
   

39 4 19 

K2-3 55 31 
    

14 

K2-4 43 35 
   

3 19 

K2-5 61 
   

21 1 17 

K2-7 9 
   

51 
 

40 

K3-9 58 
   

26 4 12 

K3-10 38 
 

7 
 

34 9 12 

K3-12 37 
   

38 4 21 

K3-13 26 
   

52 5 17 

K4-3 40 29 9 
   

22 

K4-7 39 
   

39 10 12 

K4-8 49 24 12 
   

15 

K5-3 55 
   

29 
 

16 

K5-4 35 
   

44 8 13 

K5-5 34 
   

47 10 9 

K6-5 46 
   

31 
 

23 

paleotalajok 

K2-6 45 
   

35 3 17 

K3-5 65 18 9 
  

1 7 

K3-6 58 14 16 
   

12 

K3-7 60 16 18 
   

6 

K3-8 56 
   

27 6 11 

K3-11 52 
   

30 2 16 

vörösagyag 

K4-4 46 27 9 
   

18 

K4-5 43 38 13 
   

6 

K4-6 40 
 

17 
 

37 
 

6 

vályogzónák 

K1-3 43 
   

37 6 14 

K3-14 60 
 

11 
 

20 2 7 

K5-6 39 
 

12 
 

32 8 9 

K6-7 35 
   

42 
 

23 

K6-8 51 
   

33 5 11 

homok K5-2 49 37 
   

1 13 
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7. mellékletμ A minták termoanalízissel meghatározott tömeg%-os összetétele. Qzμ kvarc, űalμ kalcit, Dolμ dolomit, űhlμ klorit, Mμ csillám (+μ muszkovit, *μ illit, [hidrocsillám]), Smeμ 
szmektit, Kln: kaolinit, Gth: goethit, Gi: gipsz, Py: pirit. A „ny” jelölés nyomnyi mennyiségre utal, a „+” jel pedig a módszerrel mennyiségileg nem, csak min ségileg mérhet  ásványok 
jelenlétét mutatja. ∑cμ karbonátok, ∑sme, hm, il: szmektit, illit, hidrocsillám, ∑sμ rétegszilikátok összmennyisége. A kalcitra vonatkozó korrigált bomlási h mérsékletet (∆T) és 
aktiválási energiát is feltüntettük. 

 

  Típus Minta Qz 
Karbonátok Rétegszilikátok 

Gth Gi Py 
Szerves 

anyag 
∆T (°ű) Aktiválási energia 

(kJmol-1) Cal Dol ∑c Chl M Sme ∑sme, hm, il Kln ∑s 

szürke iszap 

K1-1 + 26 26 11 + 2 2 
 

13 3 
   

-4 280,9 

K2-1 + 14 4 18 6 + 6 6 
 

12 
    

-28 218,8 

K2-2 + 23 23 10 + 5 5 
 

15 1 ny 
  

-20 247,2 

K3-1 + 42 42 10 [13] 
 

13 
 

23 
  

1 ny -7 296,1 

K3-2 
 

12 24 36 6 + 
   

6 ny 
  

ny -9 341,9 

K3-4 + 37 37 4 8* 3 12 
 

15 ny 
  

ny -12 412,9 

K4-1 + 16 19 35 <7 + <3 3 1 11 ny 
   

-20 279,3 

K4-2 
 

34 34 9 + 4 4 
 

13 
    

-7 255,5 

K5-1 + 19 24 43 12 + 
   

12 3 
   

-6 282,3 

K6-1 
 

11 24 35 7 + 
   

7 
    

-7 332,7 

K6-2 + 15 26 41 9 + 1 1 
 

10 ny 
  

ny -5 306,2 

K6-3 + 15 23 38 <5 + 
  

<3 8 
    

-10 302,3 

K6-4 + 13 27 40 + + 
   

+ 
    

-9 313,5 

lösz 

K1-2 + 7 29 36 7 + <6 6 1 14 1 
   

0 298,5 

K2-3 + 7 
 

7 10 +, [9] <12 21 
 

31 2 ny 
  

-44 61,4 

K2-4 + 21 3 24 5 9* 
 

9 
 

14 1 ny 
  

-10 241,7 

K2-5 + 14 4 18 6 +, 2* 7 9 1 10 1 
   

-11 293,3 

K2-7 
 

37 37 12 + 7 7 
 

19 2 
   

-9 293,6 

K3-9 + 10 
 

10 9 + 5 5 
 

14 ny 
   

-21 225,6 

K3-10 + 16 16 8 + 5 5 
 

13 1 
   

-18 259,2 

K3-12 + 17 17 6 
 

1 1 
 

7 ny 
   

-11 282,3 

K3-13 + 14 4 18 12 + 9 9 2 23 3 ny 
  

-25 235,9 

K4-3 
 

28 28 13 + 7 7 
 

20 2 
   

-20 237,7 

K4-7 + 39 13 52 <6 + <3 3 
 

9 1 
   

-19 272,1 

K4-8 + 17 17 13 +, [17], 4* 13 34 
 

47 2 
   

-1 281,8 

K5-3 + 42 42 <8 + <4 4 
 

12 2 
   

-4 296,8 

K5-4 
 

25 25 <15 + <7 7 
 

22 2 
   

-23 237,3 

K5-5 + 23 23 13 [17], 5* 7 29 
 

42 2 ny 
  

-12 253,5 

K6-5 + 29 9 38 5 + 1 1 
 

6 ny 
   

-4 328,8 

paleotalajok 

K2-6 + 16 4 20 8 + 8 8 
 

16 1 ny 
  

-5 225,8 

K3-5 + 1 
 

1 9 +, [15] 6 21 
 

30 1 
    

73,1 

K3-6 + ny 
 

ny 13 + <13 13 
 

26 3 
     

K3-7 + ny 
 

ny 7 + 10 10 
 

17 2 
     

K3-8 + 
   

<15 + <13 13 
 

28 3 ny 
    

K3-11 + 3 
 

3 9 10* 
 

10 
 

19 2 
   

-41 78,7 

vörösagyag 

K4-4 
 

1 
 

1 13 24* <26 50 
 

63 2 
   

-44 79,9 

K4-5 
 

2 
 

2 4 26* 21 47 
 

51 
    

-17 91,8 

K4-6 
    

<20 +, [25] <23 48 
 

68 1 
     

vályogzónák 

K1-3 + 24 24 11 
 

5 5 
 

16 1 
   

-10 249,4 

K3-14 + 8 8 9 + 5 5 
 

14 1 
   

-18 230,2 

K5-6 
 

20 8 28 <8 + <7 7 
 

15 1 
   

-12 283,8 

K6-7 + 21 21 <13 + <4 4 
 

17 1 
   

-14 234,4 

K6-8 + 27 27 <9 + <15 15 
 

24 3 
   

-19 301,8 



146 

8. mellékletμ Az infravörös sávterületek az integrálási tartományokkal. A szórásértékek minden mintánál három infravörös spektrum kiértékeléséb l származnak. 

Típus Minta 

Rétegszilikátok Kaolinit Molekuláris víz Karbonátok Akarb 
Szilikátok+ 
karbonátok Szilikátok 

szil karb Szilikátok/ 
Karbonátok 

Molekuláris 
víz/ 

Karbonátok 
3000-3740 

cm-1 
σ 

 
σ (cm-1) 

1585-1725 

cm-1 
σ 

1235-1585 

cm-1 
σ 

 
σ (cm-1) 

 
σ (cm-1) 

Szürke iszap 

K1-1 5,92 0,64 0,03 0,00 3718-3683 0,05 0,01 7,09 0,33 0,63 0,03 890-846 20,47 0,96 19,85 992 1428 2,80 0,01 

K2-1 8,02 0,63 0,04 0,00 3718-3681 0,09 0,02 9,38 0,54 0,68 0,02 887-852 22,95 0,72 22,28 990 1428 2,38 0,01 

K2-2 7,02 1,62 0,04 0,00 3718-3681 0,06 0,04 8,10 0,14 0,62 0,01 887-852 21,01 0,85 20,39 991 1429 2,52 0,01 

K3-1 5,47 0,36 0,02 0,00 3716-3681 0,02 0,00 13,85 0,25 1,17 0,01 895-843 17,73 0,12 16,56 995 1423 1,20 0,00 

K3-2 4,58 0,18 0,01 0,00 3715-3681 0,01 0,00 10,52 0,40 0,90 0,04 893-842 18,34 0,76 17,44 995 1426 1,66 0,00 

K3-4 3,06 0,43 0,02 0,00 3717-3680 
  

15,57 1,88 1,19 0,17 891-841 16,65 1,05 15,46 1007 1406 0,99 0,00 

K4-1 4,15 0,75 0,01 0,00 3714-3683 0,01 0,01 10,88 0,16 0,94 0,02 895-845 17,82 0,26 16,88 995 1428 1,55 0,00 

K4-2 6,74 1,06 0,06 0,00 3720-3683 0,05 0,02 8,63 0,58 0,81 0,08 889-847 22,32 1,90 21,51 991 1416 2,49 0,01 

K5-1 5,47 0,43 0,02 0,00 3716-3681 0,02 0,00 13,94 0,78 1,12 0,07 894-842 16,12 1,28 15,00 996 1426 1,08 0,00 

K6-1 3,26 0,36 0,01 0,00 1715-3682 0,01 0,00 11,29 0,41 0,96 0,02 895-842 16,46 0,64 15,50 1001 1426 1,37 0,00 

K6-2 5,39 0,31 0,02 0,00 3717-3683 0,02 0,01 14,02 0,34 1,20 0,03 894-842 17,46 0,30 16,27 997 1423 1,16 0,00 

K6-3 3,29 0,47 0,01 0,00 3716-3682 0,01 0,00 12,32 0,58 1,00 0,06 891-844 18,68 0,52 17,68 998 1426 1,44 0,00 

K6-4 3,97 0,36 0,02 0,00 3715-3683 0,01 0,00 12,04 1,39 1,04 0,14 895-843 17,21 1,92 16,17 999 1427 1,34 0,00 

2 3,41 0,25 0,01 0,00 3714-3681 0,02 0,00 10,40 0,36 0,80 0,02 890-841 19,26 0,57 18,47 1006 1427 1,78 0,00 

lösz 

K1-2 9,18 1,08 0,08 0,00 3717-3680 0,09 0,02 8,51 0,19 0,88 0,06 889-846 22,49 1,50 21,61 990 1417 2,54 0,01 

K2-3 9,11 1,10 0,04 0,00 3717-3680 0,23 0,03 3,34 0,11 0,33 0,00 883-853 25,20 1,70 24,87 987 1446 7,45 0,07 

K2-4 8,62 0,92 0,05 0,00 3717-3680 0,12 0,04 15,20 0,20 1,03 0,02 887-847 23,02 0,37 21,99 994 1417 1,45 0,01 

K2-5 9,58 0,67 0,05 0,00 3717-3680 0,19 0,02 5,99 0,28 0,53 0,02 888-851 22,71 1,22 22,18 991 1434 3,70 0,03 

K2-7 10,52 1,76 0,05 0,01 3717-3680 0,08 0,02 9,76 0,73 0,87 0,09 890-851 21,10 1,50 20,23 986 1415 2,07 0,01 

K3-9 8,01 1,87 0,08 0,01 3717-3680 0,17 0,04 1,76 0,24 
   

23,19 1,05 23,19 985 1417 13,18 0,10 

K3-10 10,11 0,89 0,11 0,00 3719-3680 0,15 0,03 4,40 0,10 0,47 0,01 887-852 21,97 0,40 21,50 989 1414 4,89 0,03 

K3-12 6,09 1,02 0,04 0,00 3718-3681 0,08 0,02 4,56 0,11 0,43 0,01 890-852 20,55 0,96 20,12 996 1434 4,41 0,02 

K3-13 11,17 1,50 0,07 0,01 3719-3681 0,19 0,03 6,33 0,31 0,62 0,04 889-852 24,69 1,05 24,07 983 1434 3,80 0,03 

K4-3 9,14 1,10 0,08 0,00 3717-3682 0,12 0,02 6,92 0,20 0,70 0,03 886-851 25,40 0,49 24,71 981 1434 3,57 0,02 

K4-7 5,51 0,48 0,04 0,00 3717-3681 0,02 0,00 23,36 1,15 1,81 0,13 889-835 17,36 0,78 15,55 1001 1398 0,67 0,00 

K4-8 12,93 0,26 0,12 0,00 3720-3681 0,29 0,01 3,94 0,05 0,51 0,01 887-852 28,34 0,61 27,83 980 1442 7,06 0,07 
K5-3 6,68 0,78 0,04 0,00 3719-3682 0,03 0,01 11,18 0,45 0,94 0,06 888-842 17,12 0,79 16,19 998 1411 1,45 0,00 

K5-4 10,46 1,04 0,07 0,00 3717-3681 0,15 0,03 5,56 0,07 0,57 0,01 887-849 23,38 0,26 22,81 980 1433 4,10 0,03 

K5-5 10,61 0,75 0,07 0,00 3718-3682 0,16 0,02 5,94 0,14 0,63 0,01 887-855 25,81 0,88 25,18 980 1435 4,24 0,03 

K6-5 5,01 0,59 0,02 0,00 3721-3682 0,01 0,01 10,77 0,53 0,92 0,06 892-841 15,78 0,60 14,86 1000 1411 1,38 0,00 

4 8,90 0,87 0,06 0,01 3720-3681 0,12 0,01 7,65 0,22 0,47 0,01 887-853 22,03 0,23 21,56 986 1437 2,82 0,02 

paleotalajok 

K2-6 9,34 0,71 0,05 0,00 3720-3681 0,18 0,02 6,10 0,03 0,60 0,01 891-858 22,66 0,92 22,06 992 1429 3,62 0,03 

K3-5 11,59 1,04 0,09 0,00 3718-3680 0,32 0,03 0,26 0,01 0,19 0,01 891-858 25,80 1,68 25,61 980 1437 98,50 1,23 

K3-6 10,36 1,91 0,09 0,01 3680-3719 0,30 0,06 0,05 0,00 
   

22,62 1,73 22,62 983 1434 452,40 6,00 

K3-7 10,54 1,65 0,10 0,00 3680-3721 0,30 0,05 0,04 0,00 
   

26,13 0,80 26,13 981 1435 653,25 7,50 

K3-8 12,39 1,74 0,11 0,06 3720-3681 0,36 0,05 0,05 0,01 
   

23,87 1,24 23,87 983 1435 477,40 7,20 

K3-11 11,25 1,32 0,10 0,01 3719-3681 0,32 0,04 0,58 0,02 0,22 0,01 890-857 24,68 0,20 24,46 982 1450 42,17 0,55 

vörösagyag 

K4-4 10,61 2,05 0,15 0,01 3717-3682 0,39 0,05 0,29 0,02 0,25 0,02 885-861 33,99 0,31 33,74 974 1434 116,34 1,34 

K4-5 8,53 1,54 0,07 0,00 3720-3684 0,44 0,03 0,18 0,01 
   

32,53 0,63 32,53 975 1433 180,72 2,44 

K4-6 11,42 0,82 0,06 0,00 3718-3683 0,42 0,03 0,07 0,35 
   

32,43 0,73 32,43 976 1433 463,29 6,00 

3 11,73 0,80 0,15 0,07 3717-3681 0,43 0,00 0,04 0,00 
   

33,80 1,28 33,80 979 1433 844,88 10,70 

vályogzónák 

K1-3 8,15 0,69 0,05 0,00 3720-3681 0,09 0,02 5,59 0,29 0,54 0,06 888-853 22,02 1,59 21,48 987 1429 3,84 0,02 

K2-9 8,17 0,53 0,03 0,03 3721-3681 0,07 0,06 7,24 0,13 0,63 0,08 887-850 23,75 1,18 23,12 992 1430 3,19 0,01 

K3-14 9,61 0,99 0,07 0,00 3718-3681 0,25 0,03 2,05 0,13 0,32 0,01 890-852 25,24 1,33 24,92 987 1447 12,16 0,12 

K3-17 9,68 0,72 0,08 0,01 3717-3681 0,24 0,09 1,85 0,26 0,31 0,04 888-853 23,12 1,46 22,81 985 1437 12,36 0,13 

K4-11 12,61 0,86 0,07 0,01 3717-3681 0,40 0,04 1,37 0,08 0,31 0,01 883-846 23,18 1,15 22,87 980 1441 16,73 0,29 

K5-6 8,22 1,44 0,08 0,00 3721-3684 0,09 0,03 7,02 0,17 0,69 0,05 886-843 25,51 0,35 24,83 982 1428 3,54 0,01 

K6-7 11,89 0,86 0,06 0,00 3718-3684 0,20 0,02 4,32 0,19 0,47 0,04 887-849 22,71 0,49 22,24 982 1431 5,15 0,05 

K6-8 8,73 2,28 0,07 0,01 3718-3681 0,12 0,05 7,12 0,20 0,74 0,04 886-850 25,31 0,46 24,57 985 1432 3,45 0,02 

homok 

K1-4 10,23 1,06 0,04 0,00 3721-3681 0,17 0,02 5,60 0,12 0,56 0,01 887-852 24,07 0,25 23,51 985 1431 4,20 0,03 

K2-8 5,25 0,36 0,01 0,00 3717-3681 0,09 0,00 2,38 0,04 0,28 0,01 889-853 19,95 0,32 19,67 990 1436 8,28 0,04 

K3-15 6,52 0,72 0,04 0,00 3720-3681 0,11 0,01 2,15 0,00 0,31 0,01 891-853 22,62 0,13 22,32 984 1441 10,37 0,05 

K4-9 6,57 0,54 0,03 0,00 3718-3681 0,10 0,08 3,90 0,16 0,40 0,02 889-851 21,25 0,47 20,85 988 1435 5,35 0,02 

K4-10 10,65 0,78 0,07 0,04 3720-3681 0,18 0,09 4,82 0,21 0,52 0,04 887-851 23,86 0,20 23,34 987 1432 4,84 0,04 

K5-2 3,18 0,09 0,01 0,00 3717-3681 0,01 0,00 4,26 0,12 0,37 0,03 890-853 19,97 0,19 19,60 995 1434 4,60 0,00 

K6-6 5,65 0,20 0,02 0,00 3718-3682 0,02 0,00 6,73 0,15 0,61 0,01 891-844 19,34 0,31 18,73 994 1418 2,78 0,00 

1 6,86 0,17 0,02 0,00 3718-3682 0,10 0,03 4,23 0,11 0,51 0,01 890-852 21,53 1,06 21,02 992 1425 4,97 0,02 

mészkonkréciók 
K2-I 3,59 0,37 0,02 0,00 3716-3681 

  
16,47 0,63 1,68 0,04 892-827 11,24 0,36 9,57 995 1394 0,58 0,00 

K3-I 3,71 0,41 0,02 0,00 3718-3680 
  

19,73 1,07 1,92 0,02 891-825 10,84 0,28 8,92 997 1391 0,45 0,00 
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9. mellékletμ A csúszófelület és környezetének ATR FTIR sávterületei az integrálási tartományokkal. A szórásértékek minden mintánál három infravörös spektrum kiértékeléséb l 

származnak. 

Minta 

Rétegszilikátok Kaolinit Molekuláris víz Karbonátok Akarb 
Szilikátok+ 
karbonátok Szilikátok 

szil karb Szilikátok/ 
Karbonátok 

Molekuláris víz/ 
Karbonátok 3000-3740 

cm-1 
σ 

 
σ (cm-1) 

1585-1725 

cm-1 
σ 

1235-1585 

cm-1 
σ 

 
σ (cm-1) 

 
σ (cm-1) 

űsúszólap feletti agyag 3,40 0,01 0,04 0,00 3680-3719 0,01 0,01 12,37 1,28 0,60 0,07 847-894 11,87 0,22 11,27 1032 1430 0,91 0,00 

űsúszólap 12,97 0,92 0,12 0,01 3684-3723 0,50 0,08 0,22 0,06 0,03 0,02 851-890 23,86 0,51 23,83 1028 1426 109,79 2,29 

űsúszólap alatt 1 cm-re 6,80 0,05 0,08 0,01 3680-3723 0,11 0,06 12,32 1,35 0,43 0,02 860-895 19,67 1,63 19,24 1031 1445 1,56 0,01 

űsúszólap alatt ő cm-re 8,06 0,23 0,10 0,02 3684-3723 0,19 0,03 5,67 0,85 0,23 0,08 855-894 24,88 0,99 24,65 1030 1446 4,35 0,03 

űsúszólap alatt 10 cm-re 2,42 0,15 0,03 0,01 3678-3714 0,02 0,01 9,20 0,53 0,52 0,07 838-895 5,94 0,23 5,42 1029 1414 0,59 0,00 
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10. mellékletμ A vizsgált minták f elem koncentrációi és az illók mennyisége (m/m%). Feltüntettük a kémiai mállási indexet (KMI, %), a K2O/Na2O és a Na/K arányt is. 
Típus Mintaazonosító SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO Na2O K2O _H2O +H2O CO2 P2O5 SO3 ∑ KMI K2O/Na2O Na/K 

szürke iszap 

K1-1 52,5 0,53 9,36 3,30 0,09 12,1 4,12 0,97 1,78 0,62 2,78 11,8 <0,15 <0,15 99,9 65 2 0,74 

K2-1 57,3 0,74 10,6 4,04 0,10 9,25 2,26 0,98 2,03 1,50 3,69 7,41 <0,15 <0,15 99,9 66 2 0,65 

K2-2 55,7 0,69 10,3 3,55 0,08 10,2 3,04 0,99 1,91 1,07 2,98 9,32 <0,15 <0,15 99,8 66 2 0,70 

K3-1 40,6 0,39 7,85 2,88 0,08 16,5 7,26 0,94 1,49 0,56 1,72 19,4 <0,15 0,21 99,9 62 2 0,86 

K3-2 48,9 0,43 6,76 2,44 0,06 14,1 6,12 1,06 1,35 0,35 1,64 16,3 <0,15 0,34 99,9 58 1 1,07 

K3-4 69,0 0,59 7,52 2,99 0,37 6,35 2,05 0,86 1,51 0,67 2,46 5,51 <0,15 <0,15 99,9 63 2 0,77 

K4-1 42,4 0,43 7,80 2,83 0,07 15,8 6,83 0,99 1,54 0,47 3,00 17,6 <0,15 0,15 99,9 61 2 0,87 

K4-2 51,7 0,49 10,2 3,53 0,09 12,5 3,47 0,60 2,03 1,40 3,66 10,0 <0,15 0,21 99,9 71 3 0,40 

K5-1 40,0 0,46 8,73 3,24 0,05 15,9 7,02 0,93 1,53 0,64 2,76 18,6 <0,15 <0,15 99,9 65 2 0,83 

K6-1 41,3 0,42 7,73 2,84 0,07 16,0 6,94 0,94 1,51 0,52 2,53 18,7 <0,15 0,4 99,9 62 2 0,85 

K6-2 37,1 0,44 8,52 3,28 0,08 17,3 7,43 0,85 1,61 0,62 3,09 19,3 <0,15 0,26 99,9 65 2 0,72 

K6-3 44,8 0,40 7,63 2,78 0,07 15,2 6,24 0,87 1,45 0,43 3,02 16,8 <0,15 0,21 99,9 63 2 0,82 

K6-4 44,6 0,42 7,45 2,46 0,06 16,3 7,07 0,97 1,38 0,33 2,96 15,9 <0,15 <0,15 99,9 61 1 0,96 

lösz 

K1-2 36,7 0,49 9,44 3,60 0,07 21,2 3,56 0,50 1,83 0,90 4,09 17,5 <0,15 <0,15 99,9 72 4 0,37 

K2-3 59,7 0,69 10,3 3,70 0,08 8,73 2,01 0,82 1,81 1,94 3,92 6,15 <0,15 <0,15 99,9 69 2 0,62 

K2-4 57,1 0,70 10,1 3,73 0,07 9,58 2,56 0,83 1,78 1,98 3,30 8,09 <0,15 <0,15 99,8 69 2 0,63 

K2-5 58,1 0,69 10,0 3,71 0,06 8,26 3,44 0,89 1,81 1,46 4,65 6,77 <0,15 <0,15 99,8 67 2 0,67 

K2-7 39,1 0,62 12,7 5,87 0,13 15,2 4,00 0,64 2,46 1,31 4,45 13,4 <0,15 <0,15 99,9 73 4 0,35 

K3-9 56,8 0,77 9,87 3,42 0,07 11,6 1,49 0,94 1,93 1,08 3,24 8,51 0,19 <0,15 99,9 66 2 0,66 

K3-10 59,9 0,79 10,4 4,01 0,09 8,65 1,68 0,98 2,04 1,21 3,59 6,36 0,18 <0,15 99,9 66 2 0,66 

K3-12 66,9 0,76 11,3 4,07 0,12 3,51 2,32 1,07 2,01 1,48 3,67 2,68 <0,15 <0,15 99,9 66 2 0,72 

K3-13 54,1 0,73 13,4 4,54 0,22 6,94 3,72 0,70 2,35 2,08 7,25 3,81 <0,15 <0,15 99,8 73 3 0,40 

K4-3 50,1 0,71 15,5 6,53 0,14 5,22 4,62 0,43 2,95 2,21 5,87 5,56 <0,15 <0,15 99,8 77 7 0,20 

K4-7 43,9 0,61 12,8 5,15 0,12 12,7 3,73 0,46 2,44 2,01 4,87 11,1 <0,15 <0,15 99,9 76 5 0,26 

K4-8 50,1 0,67 13,6 5,48 0,20 7,78 4,21 0,51 2,45 2,16 4,22 8,44 <0,15 <0,15 99,8 76 5 0,28 

K5-3 40,9 0,49 9,35 3,37 0,07 19,1 3,61 0,70 1,80 0,79 3,49 16,2 <0,15 <0,15 99,9 69 3 0,53 

K5-4 48,6 0,69 13,9 5,13 0,10 8,62 4,82 0,72 2,66 1,45 4,18 9,00 <0,15 <0,15 99,9 73 4 0,37 

K5-5 47,1 0,70 13,6 6,68 0,10 8,47 4,84 0,68 2,64 1,68 5,44 7,91 <0,15 <0,15 99,9 73 4 0,35 

K6-5 47,0 0,41 7,32 2,53 0,04 18,2 3,49 0,90 1,40 0,51 1,43 16,7 <0,15 <0,15 99,9 62 2 0,87 

paleotalajok 

K2-6 59,4 0,79 11,1 3,92 0,07 6,86 3,00 1,02 2,08 1,65 4,08 5,91 <0,15 <0,15 99,9 66 2 0,67 

K3-5 68,6 0,87 13,2 4,57 0,05 0,94 1,94 1,08 2,32 1,90 4,00 0,19 0,2 <0,15 99,9 69 2 0,63 

K3-6 68,4 0,87 12,9 5,11 0,06 0,87 1,91 1,07 2,28 2,11 3,94 0,14 0,2 <0,15 99,9 69 2 0,64 

K3-7 68,6 0,83 12,7 4,69 0,20 1,03 1,83 1,05 2,45 1,99 4,28 <0,02 0,2 <0,15 99,9 67 2 0,58 

K3-8 66,8 0,86 12,8 6,23 0,34 0,83 1,80 1,04 2,42 2,11 4,19 0,14 0,25 <0,15 99,8 69 2 0,58 

K3-11 67,5 0,85 13,1 5,67 0,06 0,81 1,82 1,04 2,32 2,30 4,15 0,07 0,17 <0,15 99,9 70 2 0,61 

vörösagyag 

K4-4 55,6 0,72 19,1 5,42 0,03 1,00 2,83 0,28 3,41 4,33 6,74 0,43 <0,15 <0,15 99,9 81 12 0,11 

K4-5 59,0 0,64 14,0 3,66 0,05 4,64 2,99 0,62 2,55 2,84 5,11 3,76 <0,15 <0,15 99,9 74 4 0,33 

K4-6 58,6 0,75 17,2 6,28 0,03 0,72 2,10 0,38 3,40 4,37 5,70 0,30 <0,15 <0,15 99,8 78 9 0,15 

vályog 

K1-3 44,5 0,58 11,4 4,40 0,17 13,9 4,12 0,61 2,11 0,96 3,98 13,1 <0,15 <0,15 99,8 73 3 0,39 

K2-9 65,0 0,54 9,24 3,14 0,06 7,53 1,79 0,91 1,68 1,18 3,24 5,60 <0,15 <0,15 99,9 66 2 0,73 

K3-14 65,7 0,69 10,9 4,42 0,08 3,65 3,13 1,03 1,95 1,26 3,59 3,47 <0,15 <0,15 99,9 66 2 0,71 

K3-16 67,3 0,75 11,1 4,04 0,08 3,59 2,03 1,12 2,08 1,28 3,53 2,82 0,18 <0,15 99,9 65 2 0,73 

K4-11 55,5 0,54 11,9 4,02 0,08 8,10 3,32 0,75 2,25 1,54 3,92 7,98 <0,15 <0,15 99,9 71 3 0,45 

K5-6 45,4 0,58 11,3 3,90 0,07 14,2 3,96 0,53 2,14 0,97 3,86 13,0 <0,15 <0,15 99,9 74 4 0,34 

K6-7 52,0 0,66 12,5 4,31 0,07 8,41 4,60 0,83 2,38 1,10 4,31 8,72 <0,15 <0,15 99,9 70 3 0,47 

K6-8 45,2 0,59 12,0 4,35 0,10 12,7 4,21 0,57 2,27 1,51 7,95 8,41 <0,15 <0,15 99,9 73 4 0,34 

homok 

K1-4 52,5 0,60 11,1 3,67 0,06 10,3 4,26 0,88 2,02 0,93 3,14 10,4 <0,15 <0,15 99,9 69 2 0,59 

K2-8 71,4 0,31 8,44 3,34 0,07 4,14 2,38 1,47 1,65 0,23 2,38 4,08 <0,15 <0,15 99,9 56 1 1,20 

K3-15 70,1 0,37 9,61 2,53 0,05 3,69 2,93 1,68 1,97 0,25 2,45 4,24 <0,15 <0,15 99,9 56 1 1,16 

K4-9 66,2 0,48 8,98 3,03 0,06 5,99 3,12 1,49 1,59 0,31 2,29 6,35 <0,15 <0,15 99,9 58 1 1,28 

K4-10 61,5 0,66 14,1 4,27 0,04 3,21 2,39 0,65 2,86 2,79 5,11 2,29 <0,15 <0,15 99,9 73 4 0,31 

K5-2 62,8 0,39 8,48 3,53 0,07 7,49 3,66 1,33 1,72 0,35 2,47 7,63 <0,15 <0,15 99,9 58 1 1,05 

K6-6 59,1 0,44 8,03 2,45 0,05 10,6 3,79 1,26 1,47 0,30 1,31 11,1 <0,15 <0,15 99,9 58 1 1,17 

mészkonkréciók 
K2-I 32,6 0,28 4,45 1,92 0,09 31,4 1,78 0,48 0,93 0,31 1,70 23,9 <0,15 <0,15 99,9 7 2 0,70 

K3-I 29,2 0,28 4,51 1,71 0,10 33,2 1,81 0,45 0,87 0,22 0,11 27,5 <0,15 <0,15 99,9 7 2 0,71 

 



149 

11. mellékletμ A vizsgált üledékek nyomelem (ppm) koncentrációi. 
Típus 

Minta 

azonosító 
La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ∑REE Cs Rb Sr Ba Pb Th U Zr Hf Nb Ta Y Mo Sb Tl As Ag Cd Sn W Bi 

szürke iszap 

K1-1 24,4 47,4 5,70 21,5 4,45 0,86 3,98 0,67 3,69 0,76 2,01 0,35 1,99 0,32 118 4,05 72,6 169 260 19,3 8,45 2,18 174 5,10 9,85 1,18 17,9 1,06 0,33 0,39 6,46 <0,1 <0,1 2,42 1,42 <0,25 

K2-1 35,6 69,3 8,45 31,8 6,33 1,11 5,65 0,89 4,95 1,08 2,88 0,45 2,80 0,45 172 4,35 85,2 118 313 19,5 11,8 2,37 305 7,57 13,2 1,29 25,8 0,91 0,34 0,31 5,35 <0,1 <0,1 2,61 1,58 <0,25 

K2-2 29,9 59,0 7,00 26,4 5,36 0,96 4,62 0,77 4,25 0,86 2,35 0,39 2,36 0,38 145 4,13 78,7 152 322 17,5 9,70 2,37 267 6,52 12,1 1,21 21,1 0,40 0,37 0,35 5,09 <0,1 <0,1 2,53 1,50 <0,25 

K3-1 21,9 42,3 5,34 19,7 4,12 0,77 3,41 0,58 3,29 0,70 1,86 0,30 1,79 0,28 106 3,70 66,1 178 242 13,3 7,16 2,43 145 3,62 8,05 0,81 16,9 0,60 0,33 0,31 5,20 <0,1 <0,1 1,67 1,07 <0,25 

K3-2 20,3 39,0 4,80 17,8 3,62 0,66 3,16 0,52 2,86 0,58 1,57 0,24 1,56 0,24 97 2,49 51,8 161 197 13,0 6,01 1,96 161 3,90 7,60 0,84 14,4 0,99 0,32 0,14 5,40 <0,1 <0,1 1,53 0,90 <0,25 

K3-4 25,7 52,8 6,15 23,1 4,71 0,87 4,10 0,69 3,80 0,81 2,16 0,37 2,17 0,36 128 2,84 57,6 101 269 20,1 8,18 2,08 259 6,06 9,73 0,96 19,7 1,35 0,35 0,39 5,27 <0,1 <0,1 1,57 1,35 <0,25 

K4-1 23,0 44,4 5,57 20,8 4,35 0,79 3,56 0,60 3,37 0,69 1,87 0,30 1,89 0,29 112 3,44 63,6 178 260 13,6 7,31 2,41 150 3,99 8,09 0,95 16,6 0,64 0,32 0,17 5,35 <0,1 <0,1 2,40 0,97 0,26 

K4-2 25,1 46,5 5,85 21,6 4,32 0,80 3,53 0,61 3,50 0,70 1,91 0,33 1,95 0,29 117 5,33 90,2 135 340 17,5 8,98 2,03 132 3,52 9,12 0,94 17,2 0,66 0,34 0,29 5,20 <0,1 <0,1 2,86 1,28 0,34 

K5-1 22,2 41,2 5,20 19,4 4,11 0,78 3,49 0,62 3,27 0,68 1,84 0,29 1,81 0,25 105 4,39 74,5 178 260 16,6 7,49 2,43 131 3,75 9,01 1,30 16,3 0,45 0,34 0,41 5,31 0,20 <0,1 2,55 1,21 <0,25 

K6-1 22,0 41,9 5,18 19,8 4,12 0,78 3,38 0,58 3,46 0,71 1,94 0,34 1,89 0,27 106 3,60 64,8 186 242 42,7 7,06 4,21 139 3,45 7,84 0,96 17,2 0,50 0,34 0,16 5,27 <0,1 <0,1 2,64 0,95 <0,25 

K6-2 23,4 44,3 5,53 21,0 4,27 0,78 3,48 0,63 3,57 0,70 1,89 0,31 1,86 0,29 112 4,70 74,0 194 278 18,1 8,01 2,66 126 3,40 8,68 1,01 17,4 0,71 0,34 0,29 4,54 <0,1 <0,1 2,37 1,08 <0,25 

K6-3 20,1 38,2 4,80 18,0 3,80 0,69 3,11 0,54 3,07 0,67 1,78 0,28 1,74 0,26 97 3,51 62,2 178 260 13,7 6,46 2,18 126 3,46 7,53 0,91 15,4 0,55 0,33 0,19 4,52 <0,1 <0,1 2,01 0,89 <0,25 

K6-4 22,6 43,6 5,45 20,6 4,24 0,77 3,71 0,64 3,53 0,74 2,02 0,31 1,94 0,29 110 3,30 60,9 178 233 13,4 7,32 2,69 151 3,97 7,69 0,86 17,7 0,25 0,32 0,15 4,29 <0,1 <0,1 1,98 1,01 <0,25 

lösz 

K1-2 26,4 45,9 5,90 22,5 4,48 0,87 4,00 0,64 3,61 0,77 2,08 0,33 1,96 0,31 120 5,31 83,2 194 260 17,9 8,16 1,70 111 3,36 9,81 1,08 18,7 1,38 0,32 0,39 9,42 <0,1 <0,1 2,58 1,32 0,26 

K2-3 30,5 58,9 7,07 26,8 5,34 0,97 4,68 0,72 4,23 0,89 2,37 0,38 2,36 0,37 146 4,02 77,0 118 313 19,0 9,86 2,08 266 6,42 11,9 1,18 21,8 1,95 0,33 0,40 6,43 <0,1 <0,1 2,76 1,60 0,25 

K2-4 31,8 61,5 7,48 27,9 5,59 1,01 4,78 0,78 4,32 0,91 2,42 0,39 2,45 0,39 152 4,13 76,4 152 322 17,7 10,2 2,14 259 6,32 11,9 1,10 22,2 0,65 0,34 0,38 6,40 <0,1 <0,1 2,51 1,51 <0,25 

K2-5 29,8 58,1 7,21 26,7 5,47 1,00 4,56 0,76 4,36 0,92 2,46 0,38 2,45 0,38 145 4,19 77,4 169 322 18,5 10,1 2,46 266 6,37 12,0 1,15 22,4 0,72 0,33 0,39 6,03 <0,1 <0,1 2,47 1,45 <0,25 

K2-7 25,6 50,3 5,97 22,6 4,73 0,91 3,93 0,65 3,67 0,79 2,02 0,32 1,99 0,31 124 7,18 120 178 457 23,5 10,4 1,94 95,7 2,54 11,9 1,13 19,3 1,14 0,36 0,64 11,7 <0,1 <0,1 3,49 1,69 0,43 

K3-9 36,2 69,6 8,55 32,5 6,50 1,19 5,72 0,93 5,49 1,18 3,21 0,53 3,24 0,51 175 4,04 80,9 127 322 15,9 11,5 2,74 337 8,13 13,3 1,31 30,1 0,35 0,36 0,26 5,58 <0,1 0,12 2,38 1,49 <0,25 

K3-10 33,7 66,4 8,04 30,4 6,09 1,10 5,23 0,90 4,96 1,11 2,97 0,47 2,95 0,48 165 4,17 82,5 169 358 16,2 10,9 2,47 331 7,96 13,2 1,28 26,7 0,45 0,36 0,38 8,20 <0,1 0,10 2,39 1,50 <0,25 

K3-12 37,2 73,4 9,14 34,1 7,07 1,27 5,94 0,96 5,35 1,14 3,06 0,52 3,02 0,50 183 4,41 83,6 118 421 17,9 12,0 2,60 338 8,22 13,4 1,46 26,5 0,49 0,35 0,54 8,77 <0,1 <0,1 2,83 1,56 <0,25 

K3-13 32,1 72,6 7,69 28,5 5,65 1,10 4,92 0,80 4,41 0,94 2,56 0,40 2,51 0,41 165 6,81 113 127 609 29,7 11,7 2,57 176 4,61 12,7 1,20 21,8 1,27 0,34 0,48 7,18 <0,1 <0,1 3,25 1,78 0,39 

K4-3 28,3 60,9 6,48 23,9 5,01 0,96 4,06 0,70 3,91 0,83 2,18 0,35 2,18 0,33 140 9,34 144 101 466 57,8 11,7 2,42 99,4 4,44 13,3 1,36 17,3 1,00 0,39 0,69 8,34 <0,1 <0,1 4,39 1,86 0,56 

K4-7 29,1 53,7 6,72 25,9 5,40 1,07 4,39 0,78 4,46 0,95 2,53 0,41 2,45 0,35 138 7,65 119 169 466 24,8 10,0 2,36 109 3,17 11,3 1,06 22,2 1,31 0,37 0,52 7,63 <0,1 0,10 3,33 1,69 0,58 

K4-8 28,4 60,1 6,55 24,5 4,98 0,98 4,04 0,70 4,08 0,84 2,25 0,38 2,24 0,34 141 7,58 117 127 564 27,8 10,9 2,86 125 3,89 12,7 1,46 19,4 2,40 0,37 0,45 13,1 <0,1 <0,1 4,30 1,72 0,42 

K5-3 21,7 41,1 5,11 19,6 4,03 0,76 3,34 0,59 3,18 0,67 1,78 0,31 1,75 0,26 104 4,42 79,3 152 313 14,1 7,31 1,86 127 3,50 9,11 1,12 16,5 1,35 0,32 0,25 5,35 <0,1 <0,1 2,81 1,21 <0,25 

K5-4 26,3 58,4 6,30 23,1 4,62 0,94 4,02 0,69 3,89 0,81 2,18 0,38 2,20 0,33 134 7,33 121 144 483 21,9 11,1 2,74 149 3,89 12,8 1,41 18,6 0,95 0,36 0,67 5,58 <0,1 <0,1 3,64 1,72 0,35 

K5-5 26,6 59,0 6,37 23,8 4,93 0,98 4,11 0,72 4,11 0,84 2,28 0,38 2,34 0,37 137 7,08 118 152 475 23,1 11,5 3,86 150 3,94 12,7 1,45 19,7 7,20 0,37 0,57 16,7 <0,1 <0,1 3,66 1,63 0,38 

K6-5 20,2 37,2 4,89 18,2 3,80 0,72 3,23 0,54 3,15 0,67 1,79 0,31 1,73 0,26 97 2,70 55,6 161 233 15,2 6,37 1,65 140 3,65 7,31 0,96 15,8 <0,25 0,31 0,12 5,33 <0,1 <0,1 2,06 1,03 <0,25 

paleotalajok 

K2-6 36,9 71,5 8,72 32,6 6,59 1,22 5,62 0,92 5,23 1,09 3,01 0,49 2,92 0,46 177 4,60 86,1 127 331 19,5 11,9 2,64 318 7,73 14,0 1,23 27,5 1,44 0,34 0,44 6,04 <0,1 <0,1 3,00 1,72 0,25 

K3-5 42,6 78,1 10,4 38,7 7,86 1,45 6,76 1,09 6,28 1,32 3,64 0,60 3,63 0,57 203 5,22 94,2 93,0 448 20,2 13,6 3,00 367 10,4 15,2 1,50 32,2 0,43 0,36 0,55 4,35 <0,1 <0,1 2,92 1,75 0,26 

K3-6 43,4 81,9 10,6 40,6 8,13 1,48 7,08 1,15 6,63 1,42 3,77 0,64 3,80 0,59 211 5,41 99,0 93,0 430 21,2 13,8 2,85 401 9,83 15,8 1,49 34,6 1,34 0,37 0,66 12,0 <0,1 <0,1 2,83 1,88 0,30 

K3-7 41,5 81,1 10,2 39,1 8,08 1,52 7,13 1,15 6,35 1,38 3,73 0,62 3,71 0,58 206 5,28 100 84,6 510 27,1 13,1 2,70 371 8,82 15,4 1,88 34,0 0,61 0,39 0,50 6,58 <0,1 <0,1 76,9 1,83 0,27 

K3-8 44,9 90,2 11,2 42,5 8,84 1,65 7,83 1,30 7,33 1,56 4,29 0,70 4,26 0,71 227 5,49 99,6 93,0 654 21,3 14,2 3,04 403 9,74 15,5 1,44 38,0 0,69 0,40 0,60 8,97 <0,1 <0,1 2,99 2,06 0,27 

K3-11 42,3 80,0 10,6 39,4 8,11 1,43 6,91 1,12 6,27 1,26 3,55 0,58 3,51 0,56 206 5,34 99,0 101 421 19,9 13,9 2,61 367 8,70 15,4 1,44 31,5 0,61 0,37 0,53 17,9 <0,1 <0,1 2,75 1,84 0,26 

vörösagyag 

K4-4 34,4 62,4 7,69 27,2 4,85 0,86 3,65 0,54 2,86 0,58 1,62 0,28 1,72 0,26 149 13,3 177 93,0 466 15,5 14,7 2,15 86,2 3,06 13,3 1,37 12,7 0,36 0,33 0,75 4,84 <0,1 <0,1 4,62 1,72 0,47 

K4-5 24,9 49,3 5,58 19,9 3,76 0,72 2,99 0,49 2,75 0,60 1,63 0,28 1,73 0,26 115 8,17 127 110 421 16,8 10,7 2,16 119 3,52 11,7 1,10 13,7 0,67 0,34 0,58 4,61 <0,1 <0,1 3,47 1,66 0,39 

K4-6 34,8 67,9 8,80 32,5 6,18 1,14 4,60 0,71 3,76 0,76 2,07 0,33 2,14 0,35 166 10,6 170 93,0 483 25,8 15,7 2,13 125 3,28 15,5 1,25 16,5 1,88 0,38 0,71 7,36 <0,1 <0,1 4,26 2,21 0,55 

vályog 

K1-3 27,3 51,3 6,36 24,4 5,02 0,98 4,51 0,74 4,33 0,89 2,42 0,41 2,34 0,36 131 6,03 99,2 152 483 20,6 8,64 2,36 114 3,33 10,5 1,00 22,6 1,92 0,34 0,18 7,90 <0,1 <0,1 3,31 1,47 0,33 

K2-9 25,7 50,4 6,19 22,9 4,80 0,85 3,92 0,67 3,84 0,77 2,15 0,36 2,13 0,32 125 3,37 73,0 118 322 15,7 8,34 1,90 204 5,13 9,74 0,95 18,5 0,37 0,35 0,38 6,24 <0,1 <0,1 2,38 1,21 <0,25 

K3-14 24,1 58,0 5,84 21,6 4,48 0,87 3,89 0,63 3,80 0,78 2,14 0,32 2,17 0,34 129 4,47 81,5 93,0 304 23,4 9,37 3,35 176 4,48 10,9 4,51 17,7 2,18 0,36 0,44 12,9 <0,1 <0,1 2,19 1,26 0,33 

K3-17 35,7 67,5 8,71 32,9 6,63 1,18 5,73 0,92 5,38 1,10 3,18 0,52 3,17 0,48 173 4,41 86,0 110 412 16,9 11,3 2,55 310 7,92 13,1 1,17 27,7 0,46 0,35 0,52 6,73 <0,1 <0,1 2,75 1,52 <0,25 

K4-11 24,5 45,5 5,70 20,9 4,16 0,81 3,44 0,58 3,37 0,69 1,84 0,30 1,83 0,27 114 5,99 102 127 412 16,8 8,84 1,93 108 2,87 10,1 0,91 16,4 0,99 0,34 0,51 5,95 <0,1 <0,1 3,14 1,30 0,27 

K5-6 25,4 48,9 5,94 22,5 4,65 0,84 3,77 0,64 3,72 0,74 2,13 0,34 2,07 0,32 122 5,97 96,8 169 358 19,3 8,73 2,62 116 3,44 10,5 1,05 18,9 0,90 0,32 0,59 6,30 <0,1 <0,1 3,36 1,45 0,32 

K6-7 28,7 59,3 6,90 25,6 5,18 0,98 4,26 0,78 4,07 0,89 2,27 0,41 2,34 0,35 142 5,98 107 127 403 30,2 10,6 2,60 176 4,71 12,4 1,25 19,5 0,52 0,34 0,39 5,18 <0,1 <0,1 3,45 1,72 0,29 

K6-8 27,3 51,0 6,48 24,5 5,01 0,98 4,24 0,72 3,98 0,82 2,12 0,37 2,18 0,34 130 6,59 106 169 403 19,5 9,75 2,53 129 3,41 11,4 1,27 19,6 0,82 0,35 0,20 7,07 <0,1 <0,1 3,27 1,52 0,30 

homok 

K1-4 27,5 52,6 6,40 24,3 5,01 0,94 4,15 0,67 3,75 0,80 2,06 0,35 2,06 0,34 131 5,03 90,2 135 313 20,6 9,09 2,34 176 4,59 11,6 1,16 18,8 1,65 0,35 0,32 6,46 <0,1 <0,1 3,07 1,43 <0,25 

K2-8 14,0 29,2 3,28 12,2 2,67 0,54 2,22 0,37 2,22 0,48 1,28 0,22 1,29 0,20 70 2,56 67,4 110 349 18,3 4,85 1,35 74,5 1,96 5,64 0,61 10,7 0,33 0,30 0,28 6,00 <0,1 <0,1 2,01 0,86 <0,25 

K3-15 14,3 33,2 3,52 12,9 2,71 0,59 2,20 0,38 2,25 0,46 1,32 0,20 1,34 0,20 76 2,44 72,2 93,0 331 13,0 5,45 1,24 87,5 2,43 6,58 0,68 11,2 <0,25 0,29 0,26 4,25 <0,1 <0,1 2,08 0,87 <0,25 

K4-9 21,8 41,8 5,23 19,2 3,89 0,74 3,17 0,53 3,03 0,62 1,72 0,27 1,71 0,27 104 2,38 65,9 135 304 14,0 7,15 1,66 131 3,32 8,28 0,89 14,6 <0,25 0,32 0,08 5,71 <0,1 <0,1 2,46 0,97 <0,25 

K4-10 24,7 48,6 5,66 20,6 3,92 0,73 3,14 0,50 2,91 0,61 1,75 0,26 1,73 0,28 115 7,87 131 101 457 16,6 11,0 1,80 115 2,99 12,1 1,10 14,3 0,86 0,33 0,72 5,81 <0,1 <0,1 4,14 1,54 0,41 

K5-2 17,0 33,3 4,14 15,2 3,20 0,61 2,61 0,45 2,49 0,53 1,36 0,20 1,33 0,21 83 2,89 70,3 135 295 13,1 5,49 1,59 89,2 2,26 6,92 0,73 11,6 1,12 0,32 0,35 5,99 <0,1 <0,1 2,16 1,11 <0,25 

K6-6 19,2 38,5 4,67 17,1 3,65 0,67 3,03 0,53 2,89 0,63 1,63 0,27 1,68 0,25 95 2,39 57,5 127 242 13,7 6,53 1,83 157 3,89 7,61 0,99 14,7 0,26 0,31 0,14 4,28 <0,1 <0,1 1,97 0,93 <0,25 

mész 
konkréciók 

K2-I 17,9 32,2 4,06 15,6 3,23 0,58 2,80 0,46 2,63 0,56 1,51 0,25 1,49 0,25 84 1,96 39,3 84,6 152 12,1 5,14 1,30 112 3,27 5,69 0,67 15,1 0,35 0,37 0,18 5,21 <0,1 <0,1 1,24 0,73 <0,25 

K3-I 23,3 30,8 4,78 18,9 3,90 0,78 3,55 0,62 3,80 0,78 2,25 0,35 2,08 0,32 96 1,92 39,3 101 170 11,5 4,47 1,27 95,3 2,76 5,25 0,62 23,9 <0,25 0,31 0,19 13,2 <0,1 0,15 1,37 0,73 <0,25 
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