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Középdunátüli triász dolomitok összehasonlító 
termolumineszcenciás vizsgálata 

Csordás István* 

(9 ábrával, 2 táblázattal, 3 táblával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : Az ország erőforrásainak feltárására irányuló kutatások mind
inkább kiterjednek a medencealjzat mezozóos karbonátos képződményeire. A geofizikai 
módszerek mellett szükség van olyan új kőzetvizsgálati módszerek bevezetésére és kifej
lesztésére, melyek alkalmasak a felszíni karbonátos képződményeknek a mélyfúrásokból 
felszínre hozott kőzetanyaggal való azonosítására, vagy mélyfúrásokkal feltárt karboná
tos szintek korrelálására. Ezt a célt szolgálják a karbonátkőzeteken végzett TL vizsgá
latok, melyek Észak-Magyarország után fokozatosan az ország más tájegységeire is 
kiterjednek. A Dunántúli-középhegység területéről származó mintákon lefolytatott TL 
mérések adatai alapján lehetőség kínálkozik a felszíni kőzetek korrelálására és genetikai 
összefüggések kimutatására. Összefüggések adódnak a kőzetminták kora és a T L n para
méterek között is, melyek lehetőséget kínálnak a módszer kormeghatározás céljaira tör
ténő bevezetésére is. 

A közlemény bemutatja a TL mérések alapján kapott világítási görbék fő jellegzetes
ségeit és az ezekből számítható TL paramétereket, melyek alapján a korrelálás megva
lósítható. Ráirányítja a figyelmet a TL módszer sztratigráfiai alkalmazásának lehetősé
gére. 

Bevezetés 

A karbonátkőzetek termolumineszcenciás vizsgálata hazai szakkörökben 
még kevéssé elterjedt. A miskolci NME Ásvány- és Kőzettani Tanszékén 1969. 
óta folynak ilyen vizsgálatok, melyek főképpen az észak-magyarországi karbo
nátos összletek megismerésére irányultak. A TL-módszer igen hasznos segít
séget nyújthat a felszínre hozott faunaszegény magfúrások anyagának szintek
be sorolásánál és korrelálásánál. Jelen tanulmány eredményei a felszíni kőzetek 
korrelálásának lehetőségét példázzák a TL-módszer alapján. 

A karbonátkőzetek TL-vizsgálati módszere 

A karbonát kőzetek termolumineszcenciáját a kőzetben idők folyamán fel
halmozódott különféle gerjesztési energiák adják. Ezek nagy része radioaktív 
elemek és bomlástermékeik ionizáló sugárzásából adódik, melyhez jelentős járu
lékot szolgáltatnak a kozmikus háttérsugárzás, különféle mechanikai gerjesz
tési módok és a kémiai reakciók során szabaddá váló energiák is. Normál 
természeti körülmények között az energiafelhalmozódás a kőzetben kummu-
latív jellegű és időarányos növekedést mutat . H a nincs jelentősebb hőmérsék
leti kioltóesemény a kőzet előélete során, a TL felhalmozódása dozimetriai 
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1. ábra. Modern többcsatornás termolumineszcenciás mérőberendezés érzékelő egysége nyitott állapotban. J e l 
m a g y a r á z a t : 1—2. Nagyfeszültségű tápegységek, 3. Fűtés programadó, 4—5. Érzékelő csövek, 6—7. Mintatartók 
Fig. 1. Sensing unit of an up-to-date multi-channel termoluminescence measuring instrument in open state. L e g e n d : 

1—2. High-voltage feeding units, 3. Heating program unit, 4 — 5. Sensing tubes, 6—7. Sample-holders 

2. ábra. Termolumineszcenciás fénygörbe (glow-curve) általános alakja 
Fig. 2. General shape of the thermoluminescence glow curve 
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függvényként értelmezhető jelentős idő-intervallumban. A kőzetanyag mele
gítése során az akkumulált energia nagy része látható fény alakjában válik 
szabaddá. A TL mérése a felszabaduló fénymennyiség pontos meghatározá
sára irányul. 

A T L mérőberendezésben a minta felmelegítése egy kis kemence segítségével, előre 
meghatározot t időállandó mellett, egyenletes sebességgel tör ténik. A minta fénykibocsá
tásá t megfelelő spektrális t a r tományban egy nagyérzékenységű fotomultiplier érzékeli, 
mely az elektromos jellé alakított fény-impulzusokat egy előerősítőn keresztül folyama
tos íróberendezéshez továbbít ja (1. ábra). A fénykibocsátás hőmérséklettől függő időbeli 
intenzitásváltozásáról a műszer által felrajzolt fénygörbe (glow-curve) nyúj t tájékozta
tás t (2. ábra). Az ábrán látható, hogy azon különböző hőmérséklethez kötö t t csúcsok 
jelennek meg, egymáshoz képest változó intenzitásokkal. A csúcsok hőmérsékletei kar
bonátkőzetek esetében egy igen szűk hőmérsékleti intervallumon belül állandóak, csupán 
a csúcsok számában és relatív intenzitásaikban muta tkoznak eltérések különféle kőzet
mintáknál . 

A T L - m é r é s e k á l t a l n y e r h e t ő k ő z e t p a r a m é t e r e k 

A T L mérésektől több jellemző kőzetparaméter számítható. A mérési ered
mények értékelésénél általában a görbék általános alakját, a csúcsok számát, 
intenzitását és a görbe alatti területeket szokás figyelembe venni. A rendszere
zés kedvéért a csúcsokat célszerű hőmérsékletük alapján kategóriákba sorolni. 
Empirikus alapon megkülönböztetünk alacsony (70 — 200 °C között), középhő
mérsékletű (200—400 °C között) és magashőmórsékletű (400—600 °C között) 
csúcsokat. Az egyes csúcsokat a növekvő hőmérsékletek sorrendjében A, B, 
C, D stb. betű jelölésekkel láttam el, illetve az egymáshoz közeiesőket Alt A 2 , 
illetve a szintfelhasadásból eredőket B x , B, B 2 módon jelöltem. A mészkő és 
dolomitkőzetek esetében indokolt un. mészkőtípusú görbék (B > C), vala
mint dolomittípusú görbék (C > B) elkülönítése (3., 4. ábra). A TL kőzetpara
méterek egyrészt természetes állapotú kőzetmintákra (TL n = naturális), más
részt ugyanazon mintának mesterséges körülmények között létrehozott termo-
lumineszcenciájára (TL a = artifical) vonatkoznak. Mérési tapasztalatok során 
bebizonyosodott, hogy a természetes kőzetek állapotára leginkább a terület
egységekben kifejezett teljes világítási fényösszeg jellemző (TL n i7 { I t mm 2 ) , 
mely összeg az egyes világítási csúcsok alatti területek intenzitásainak összeg
zése által nyerhető. Az egyes csúcsok parciális területeinek számított fényösz-
szegeit a később bemuta to t t táblázaton TL n A, B, C p f s tb. jelölésekkel tün te t 
tem fel. Ugyanez vonatkozik a T L a mérési adatokra is. 

A TL méréseket méret re alakí tot t 14 mm-es körátmérőjű szilárd kőzetlemezeken végez
tem, 1 °C/sec felfűtési sebesség mellett, 600 °C-ig történő hevítéssel. A mesterséges termo-
lumineszcenciát a lemezek első felfútését követően, azonos körülmények között mér tem, 
de a kőzetlemezeket előzetesen egy TUR-M60-as röntgenberendezés 35 kV, 25 mA-rel üze
mel te te t t Mo-antikatódos csövének kilépő nyílása elé helyezve, 20 percen á t besugároz
t am, majd 24 órai várakozási idő megtar tásával újra felfűtöttem. A két mérés ada ta i t a 
szalaggrafikonon egymás mellett rögzítettem, melyen a T L n ada ta i t szaggatott, a T L a 

ada ta i t folytonos vonalak muta t ják (3., 4. ábra) . 

5* 



*. ábra. Típusos mészkő T L n és TL a világítási görbéi (B > C) 
Fig. 3. Curves of exposure of typical limestone to TL„ and TL, light (B > C) 

4. ábra. Típusos dolomit TL„ és TL a világítási görbéi (С > В) 
Fig. 4. Curves of exposure of typical dolomite to TL„ and TL a light (С > B) 
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A vizsgálati anyag, kor, genetikai és fáciesviszonyai 
A mérések céljára kiválasztott 51 minta területi megoszlását az 5. ábra 

mutatja. A minták kisebb hányada alsó- és középsőtriász korú, nagyobb részük 
felsőtriász karni, nóri, raeti emeletekbe tartozó. A lefolytatott mikroszkópi 
vizsgálatok igazolták azok egységes tengeri származását. Faunaelemeik alap
ján epipelágikus-szublitorális, illetve cirkumlitorális övezetekhez tartozó üle
dékeknek minősíthetők. Néhány minta a planktonikus vázelemek túlsúlya 
alapján inkább mezopelágikus üledéknek tekinthető. 

Ezek alapmátrixában a dolosziltites, dololutitos frakciók dominálnak. Legtöbb min
tánál az eredeti rétegződési struktúrák érintetlenek (I. tábla 1). Az azonos méretű váz
szemcsékből felépülő kőzetlemezek osztályozottság nélküli tömeges ülepedési struktúrát 
mutatnak (I. tábla 2). A kőzetstruktúrák különféle variációit a vázszemcsék minőségi 
eltérései, a cementáló anyag méretfrakció változásai és az említettek mennyiségi arány
változásai adják. A vázszemcsék anyagában zátonyképző mészalgák, korallok, brachio-
podák, echinoideák, szivacsok törmelékanyagát egyformán megtalálni (I. tábla 3, 4), 
melyek váltakoznak oolitos, pszeudooolitos szemcsék kerek, vagy elongált formáival, be
vont szemcsékkel, oopelletekkel, szerves koprolittörmelékkel és kisebb-nagyobb méretű 
intraklasztos vázelemekkel ( II. tábal 1—4.). Ritkán felfedezhetők forammiferák váz-
reliktumai. Két mintánál zsugorodásból eredő autoklasztos-mikrobreccsás struktúrával 
is találkoztam (III. tábla 1). Az eredetileg bioklasztos eredetű vázmészkövek kiszorításos 
jelleggel szekundér módon dolomitosodtak, egyidejű rekrisztallizációs folyamat kíséreté
ben, tehát a minták többsége ún. anadiagenetikus dolomitnak tekinthető. A dolomitoso-
dás szivárgó oldatok hatására autometaszomatózis útján ment végbe, mely kezdetben 
kisebb-nagyobb összefüggő fészkekben mutatkozik, a vázszemcsék anyagát ós a pórus-
tereket egyaránt érintve (III. tábla 2). A folyamat előrehaladtával a vázszemcsék anyaga 
és az alapmátrix fokozatosan rezorbeálódnak (III. tábla 3). A szemcsék átlagos méretnö
vekedésének kíséretében az eredeti kőzetszövetet felváltja az egyenlő, vagy heteroszem-
csés, mozaikelrendeződésű ún. szaccharóz jellegű dolopát, mely a tökéletes átalakulás 

A vizsgált minta száma , koraje le 

5. ábra. A mintavételi helyek helyszínrajza. 
Fig, 5. Location layout of the sampling points 
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végtermékeként sok kőzetminta jellegzetes szövetét adja. Továbbiakban már csak a 
szemcseátmérők növekedésével lehet számolni (III. tábla 4). 

A vázolt átalakulási folyamatsor nem minden esetben jutott el a végkifejlő
dés állapotába, de a dolomitosodás minden mintánál egyformán jelentős. 

A TL mérések adatainak feldolgozása és értelmezése 

Minden kőzetmintán két mérést végeztem. A mért adatokat egységesen TL n 

esetében 6-os, TL a esetében 9-es alapérzékenységre vonatkoztattam. A görbe
területek számolásánál az átfedéseket és a hőmérsékleti sugárzás szakaszait 
levonásba vettem. A T L n és TL a fénygörbék csúcsainak hőmérsékletek és min-
tánkénti százalékos megoszlásáról a 9. ábra nyújt tájékoztatást. Ezek az adatok 
a képződményekre jellemző TL görbék általános alaki vonásainak értelmezése 
szempontjából lényegesek. A grafikon alapján megállapítható, hogy a minták 
13%-ánál kis intenzitású, 170 °C-os csúcs mutatkozott. Jellemzők voltak a 
minták 70%-ánál a TL a mérések során megmutatkozó kettős alacsony hőmér
sékletű csúcsok (Ap A 2), melyekkel már korábban az észak-magyarországi 
alsóanizuszi dolomitkifejlődések TL vizsgálatánál is találkoztam. A TL a ala
csonyabb középhőmérsékletű csúcsok (270 °C, 290 °C) a TL n megfelelő párjaik
hoz képest 10—20 °C-al alacsonyabb helyzetűek, míg a magasabb hőfokú 
középhőmérsékletű csúcsoknál (380—400 °C) éppen fordított a helyzet. Érde
kes megfigyelni, hogy a T L n méréseknél a minták 90%-ánál tapasztalható volt 
kis intenzitású (430—470 °C-os) magashőmérsékletű csúcsok megjelenése, me
lyek tapasztalataim szerint az összletek jelentősebb mértékű axiális nyomásból 
eredő igénybevételéről tanúskodnak. Hasonlóképpen erre utalnak az egyes 
mintáknál megjelenő kis intenzitású alacsony hőmérsékletű (130—170 °C) 
csúcsok. 

A vizsgált képződmények korviszonyaira vonatkozó összefüggések a TL n £f értékek átlagai alapján 
Relationships of the age pattern of the studied formations, based on the TL n £f averages 

/. táblázat — Table I. 

Minták TLQ 2 , átlag-
Eépzödmény kora: db-száma: intenzitása: 

alsótriász (seizi és kampili) 5 4,785 
középsőtriász (anizusi) 2 28,698 
középsőtriász (ladini) 2 20,976 
felsőtriász (iarni) 9 17,686 
felsőtriász (nóri) 31 15,739 
felsőtriász (raeti) 2 5,571 

Az I. sz. táblázat foglalja egybe a vizsgált képződmények korviszonyaira utaló össze
függéseket, a T L n £flt átlagintenzitások számított adatai alapján. A táblázatból látható, 
hogy a T L n értékekre nézve egy időarányos csökkenés mutatkozik, a középsőtriász 
anizuszi emelettől a felsőtriász raeti emeletéig bezáróan. Kivételt csupán 5 alsótriászhoz 
tartozó minta képez, melyeknél az átlaghoz képest általában magasabb törmelékes, agya
gos frakeióarányok alacsony TLn27f értékek kialakulásához vezettek. 

A mellékelt II. sz. táblázatban foglaltuk össze a TL a és a TL n görbék egyes csúcsterüle
teire vonatkozó számítások eredményeit, továbbá azok összegzése alapján kapott Sf 
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értékeket és a korábbiakban említett dolomit és mészkő típusgörbékre utaló C/B, illetve 
B/C hányadosok adatait. Dolomit típusú görbéknél mindkét hányados értéke 1 fölött 
van. Az utóbbi a besugárzás eredményességének igazolásául is szolgál, mivel dolomitoknál 
egysógdózisok alkalmazása esetén а В csúcs telítődése gyorsabb kell legyen, mint С csúcsé. 
Könnyebb áttekinthetőség kedvéért a 6. és 7. ábrákon grafikus összeállításban egymás 
mellé állítva közöljük a táblázat lényegesebb adatait, továbbá a kőzetek kémiai analízise 
alapján nyert ideális dolomitokra vonatkozó CaO—MgO arányokhoz (pontozott vonallal 
jelölve) képest mintánként mutatkozó eltéréseket (karikákkal jelölve). Ezen mellékletek 
jó áttekintést nyújtanak a két legfontosabb TL paraméterről és lehetőséget engednek 
ezek alapján a kőzetminták korrelálására. 

A vizsgált 51 minta közül mindössze egy (D-145) nem muta to t t TL n -á t . 
Ennek TL a27 f értéke is az átlagosnál alacsonyabbnak mutatkozott . A mikrosz
kópi vizsgálat igazolta, hogy ez a minta csillámos, kvarcanyagú, agyagos-vasas 
kötőanyagú homokkő. 

A legkiugróbb ТЪПХ"( értékeket a nóri, illetve anizuszi fődolomitokhoz tar to
zó minták mutatják. A TL n i7 f értékek középkategóriáját a minták jelentős része 
eléri. Ezek között egyaránt találunk anizuszi, karni és nóri képződményekhez 
tar tozókat . 

Mintegy 18 mintánál találunk alacsonyabb szintű TL n i7 ( értékeket. Ezek kö
zül is kiugróan alacsony 6 minta mért értéke. Ezekben a mintákban a mikrosz
kópi vizsgálatok igazolták a törmelékes frakciók túlsúlyát a karbonátos frak
ciókhoz képest. Jellemzőek rájuk a tökéletlenül fejlett, pelitesen szennyezett, 
kriptokristályos kifejlődésű struktúrák. 

A minták közül 37 esetben számítottam a csúcsintenzitások alapján egynél 
nagyobb C/B hányadosokat, melyek alapján ezeket a kémiai elemzés adataival 
egyezően, dolomittípusú görbékkel jellemzett dolomitnak minősítettem, 6 min
tánál egyhez közelálló C/B hányadost számítottam, melyek meszes dolomitok
nak minősültek, míg 8 mintánál a C/B hányados értéke 1 alatt maradt . Ezeket 
a mintákat tökéletlenül átalakult, erősen meszes dolomitoknak, egyeseket 
dolomitos mészkőnek kellett nyilvánítani. Példának említeném a D-70-es jelű 
mintát , ami a mikroszkópi viszgálatok alapján tiszta szparikalcitos kötőanyagú, 
oolitos mészkőnek minősült, minimális doloszparit tartalommal (maratási eljá
rás alapján), ugyanakkor a kémiai elemzés adatai csaknem ideálisan tiszta 
dolomitnak megfelelő Ca.-MgO arányokat mutat tak. Könnyen lehetséges, 
hogy a kémiai elemzések nagyobb mennyiségű átlagolt mintaanyagból készül
tek. Mindenesetre a kőzet kis darabján végzett TL mérés és mikroszkópi meg
figyelés a módszer rendkívüli érzékenységét mutatja. 

Az ábrázolás körülményei nem tet ték lehetővé minimális eltérések feltünte
tését a TL 27f értékeknél, de а I I . táblázat alapján látható, hogy az abszolút 
számszerinti értelemben minden kőzetminta TL paramétere eltérő, ami a mód
szer alapján lehetséges kőzetdifferenciálásnak egy igen lényeges eleme. 

Figyelemre méltó összefüggés mutatkozik a T L n és T L a Éf értékek egybeve
tése alapján is. A T L a mérések ugyanis egységdózisú besugárzásra adott TL 
válaszokat reprezentálnak. A minták sugárérzékenysége a mért adatok alapján 
más és más. Ez a különbség összefügg a kőzetminta ásványos alkatával és 
strukturális sajátosságaival. A szemcsék átlagos mérete, a porozitás, a törme
lékes-karbonátos frakciók aránya, a kőzet színe és megtartási állapota mind 
befolyásolják annak sugárérzékenységét. A T L a mérések adatai ilyen összefüg
gések keresésére is ráirányítják a figyelmet. Másrészt, ha feltételezzük, hogy a 
természetes kőzetállapot a mérthez képest nem szenvedett alapvető változást, 
akkor a T L n adatokra vonatkoztatot t nagy eltérések alapján következtetések 
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A T L n és T L a görbék területei alapján számított 
Quantitative values of rock parameters, in mm 2, 

Sor- Minfca 
szám száma 

Származási helye Kora ТЬ„А р, T L n B p f 

1. D—51 Kézi raeti 3,220 1,470 _ 
2. D—52 Bezi raeti — 2,395 4,057 — 
3. D—53 Keszthely í. karni — 9,195 9,280 940 
4. D—55 Vonyarcvashegy 

Gyenesdiás 
karni — 4,405 5,031 363 

500 5. D—56 
Vonyarcvashegy 

Gyenesdiás karni 6,954 6,279 
363 
500 

6 . D—57 Cserszegtomaj 6,060 5,980 297 
7. D—62 öcs nóri — 6,840 9,475 900 
g. D—65 Tótvázsony nóri 4,470 3,350 800 
9. D—66 öcs nóri — 19,500 20,310 990 

10. D—70 Köveskál kampili — 1,685 665 200 
500 11. D—71 Köveskál kampili 2,395 1,879 
200 
500 

12. D—74 örvényes 
kampili 

13,337 22,120 600 
13. D—77 Balatonfüred karni — 8,025 11,795 1,380 
14. D—79 Balatonalmádi 7,100 15,700 3,245 
15. D—82 TJgod nóri 45 545 2,010 201 
16. D—83 Bakonyboppány 

Bakonykoppány 
nóri — 4,960 5,700 150 

17. D—86 
Bakonyboppány 

Bakonykoppány nóri 3,890 4,215 270 
18. D—87 Gyulafirátót 

Iszkaszentgyörgy 
kampili — 2,660 5,115 637 

19. D—88 
Gyulafirátót 
Iszkaszentgyörgy anizusi 8,570 11,970 900 

20. D—91 Kincsesbánya nóri 6,895 6,895 500 
21. D—92 Balinka nóri — 1,565 3,495 400 
22. D—93 Balinka nóri 697 1,732 255 
23. D—95 Várpalota nóri — 7,325 14,240 440 
24. D—96 Várpalota 8,722 18,935 787 
25. D—97 Várpalota 

Kincsesb anya 
nóri — 5,100 5,400 487 

26. D—98 
Várpalota 
Kincsesb anya 945 498 

27! D—104 Guttamási nóri — 9,987 21,547 1,400 
28. D—105 Iszkaszentgyörgy karni 32 4,315 11,623 900 

240 29. D—106 Iseka hegy kampili 1,060 2,105 
900 
240 

30. D—107 Inota karni 153 8,075 18,875 450 
31. D—109 Várpalota nóri — 10,425 13,335 — 
32. D—110 Várpalota nóri — 7,977 11,052 1,000 
33. D—111 Liter 7,600 13,912 375 
34. D—117 Vüonya nóri — 9,372 15,050 1,300 
35. D—125 Nagyvázsony Zsófia major 5,585 5,225 1,092 
36. D—126 Nagyvázsony Zsófia major nóri — 6,902 12,715 1,470 
37. D—128 Eplény 

Fenyőfő 
nóri 60 6,147 7,082 788 

38. D—129 
Eplény 
Fenyőfő nóri 7,503 9,893 480 

39. D—131 Városlőd nóri — 4,030 2,550 160 
40. D—134 Sóly nóri — 12,540 18,805 720 
41. D—140 Nyirád 

Sáska 
nóri 6,117 7,697 862 

550 42. D—142 
Nyirád 
Sáska 4,120 4,055 

862 
550 

43. D—143 Hegyesd nóri — 8,270 10,450 862 
44. D—145 Balatonfüred 
45. D—152 Gánt ladini 50 7,320 9,750 3,150 
4j. D—155 Csákvár ladini 7,662 13,195 825 
47. D—156 Csákvár karni — 6,850 10,800 550 
48. D—157 Vérteskozma nóri — 4,470 4,545 600 
49. D—158 Nagy csákányhegy 2,997 3,805 330 
80. D—159 Szár karni — 10,105 8,588 1,875 
51. D—169 Tornyóhegy nóri 50 1,264 2,585 274 

vonhatók a kőzet előélete folyamán végbement jelentős hőürítő folyamatokra, 
például magmafeláramlás, hidrotermális hatások, kiemelkedés és klimatikus 
változások stb. 

Szép példái voltak ennek a Pilis hegység környezetéből származó, hidroter
mális hatások által érintett dolomitokon tapasztalt, igen alacsony TL niT f érté
kek, a T L a r f értékekhez képest (lásd Építőanyag, X X X . évf. 1978. 3. szám). 

Normál állapotok fennállása esetén a TL a27 f értékek általában а TL n .£ f érté
kek arányaihoz igazodnak. Az ideálisan tiszta karbonátfrakciók TL a27 f értékei 
esetünkben többnyire elérik a TL n i7 f értékek 35—50, kivételesen 65—70%-át 
is, rövidtartamú, kisdózisú besugárzások mellett (20 perc). Néhány mintánál 
viszont jelen esetben feltűnően alacsony a feltöltődés szintje a természetes 
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kőzetparaméterek számszerű értékei mm a-ben kifejezve 
calculated on the hasis of the areas of the TL N and TL A curves 

II. táblázat — Table II. 

TLn 
C/B TL a A i p f TLaAjpf TLaBpf TLaCpf TL a 

*i 
TL a 

B/C OaO/MgO 

4,690 0,45 
1,69 

265 35 988 384 1,672 2,57 1,39 
6,452 

0,45 
1,69 605 3,078 870 4,553 3,54 1,37 

19,415 
9,799 

1,00 490 177 4,600 2,230 7,497 2,06 1,39 19,415 
9,799 1,14 120 670 2,335 638 3,763 3,66 1,39 

13,733 0,90 503 372 2,875 1,757 5,507 1,64 1,39 
12,337 0,99 

1,38 
602 140 2,835 1,190 4,767 2,38 1,39 

17,215 
0,99 
1,38 650 475 3,150 2,460 6,735 1,28 1,56 

8,620 0,75 855 1,125 
984 

3,240 303 5,523 10,69 1,62 
40,800 1,04 490 

1,125 
984 6,637 2,005 10,116 3,31 1,57 

2,550 0,39 — 63 137 — 200 — 1,49 
4,774 0,78 64 20 185 504 773 0,37 1,49 

35,957 1,66 177 — 1,119 364 1,660 3,07 1,52 
21,200 1,47 187 100 2,060 725 8,072 2,84 1,54 
26,045 2,21 — 3,520 3,510 780 7,810 4,50 1,52 
2,801 3,69 618 — 946 604 2,168 1,57 1,83 

10,810 1,15 32 209 909 1,627 0,23 1,66 
8,375 1,08 — 67 568 460 1,095 1,23 1,71 
8,412 1,92 880 422 4,205 1,455 6,962 2,89 1,64 

21,440 1,40 — 562 3,050 1,710 5,322 1,78 1,55 
14,290 1,00 167 1,525 1,525 1,005 4,222 1,52 5,32 
5,460 2,23 300 80 1,660 1,062 3,102 1,56 1,89 
2,684 2,48 170 70 787 725 1,752 1,08 1,88 

22,005 1,94 — 762 3,861 2,160 6,783 1,79 1,57 
23,444 1,60 465 250 2,922 1,750 5,387 1,67 1,59 
10,987 1,06 750 490 4,180 1,700 7,120 2,46 1,72 
1,443 0,53 120 168 694 387 1,369 1,79 10,55 

32,934 2,16 1,330 545 7,130 5,750 14,765 1,24 1,64 
16,870 2,69 2,300 1,150 

962 
4,230 3,465 11,145 1,22 1,55 

3,40» 1,98 — 
1,150 

962 812 268 2,042 3,03 33,91 
27,553 2,34 3,000 1,600 4,125 1,265 9,990 3,26 1,54 
23,760 1,28 445 225 2,260 1,040 3,970 2,17 1,61 
20,029 1,38 2,275 975 5,752 

3,695 
5,940 14,942 0,97 1,60 

21,887 1,83 617 360 
5,752 
3,695 2,610 7,282 1,41 8,47 

25,722 1,60 635 350 4,992 2,866 
312 

8,843 1,74 1,58 
11,902 0,93 297 140 1,810 

2,866 
312 2,559 5,80 1,60 

21,087 1,84 490 240 4,135 1,732 6,597 2,39 1,64 
14,012 1,15 175 119 1,239 570 2,103 2,17 1,69 
17,876 1,32 162 61 1,049 375 1,647 2,80 1,80 
6,740 0,63 58 78 900 339 1,375 2,65 2,32 

1,60 32,065 1,50 150 635 5,232 2,100 8,117 2,49 
2,32 
1,60 

14,676 1,26 165 462 260 887 1,78 1,62 
8,725 0,98 70 153 875 427 1,525 2,05 1,66 

19,582 1,26 3,960 5,300 2,857 12,117 1,85 1,61 
20 67 50 137 1,34 1,83 

20,270 1,33 — 1,757 3,405 2,090 7,252 1,63 1,56 
21,682 1,72 425 555 4,880 2,170 8,030 2,25 1,60 
17,700 1,70 90 135 1,999 475 1,899 2,52 1,61 
9,615 1,02 190 131 1,125 365 1,811 3,08 1,61 
7,132 1,27 93 110 852 203 1,259 4,20 1,74 

20,568 0,85 179 661 380 1,220 1,74 1,60 
4,133 2,05 171 300 1,943 435 2,849 4,47 1,67 

állapotokhoz képest (D-74, D-77, D-129, D-140). Mindezekben az esetekben 
magyarázatot kell keresnünk arra, hogy az arányeltolódások okát a természe
tes hatások mellett fellépő egyéb gerjesztő tényezők közrejátszásában keressük, 
vagy a környezetben uralkodó kioltó hatások átlagosnál fokozottabb érvénye
sülésével indokoljuk. Ez a fennálló viszonyok megközelítésének csak egyik 
lehetséges iránya, mert a T L n állapotában igen lényeges változásokat képesek 
kiváltani tektonikai hatások, vagy ezek nyomán fellépő metamorf folyamatok, 
melyek a diszlokációkkal összefüggő csapdák számában idézhetnek elő jelentős 
mennyiségi változásokat. Természetesen ezen folyamatok együttjárnak olyan 
más görbejellegváltozásokkal is, melyek alapján az összefüggések megközelít-
he tők. 
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в. ábra. А П . sz. táblázat T L n és TL a értékei grafikus ábrázolásban D-51-től D-59-ig а С/Б és B/C hányados értékek 
feltüntetésével 

Fig. 6. TL n and TL a ^th values of Table I I in graphical representation from D-51 to D-59 with indication of the C/B 
and B/C ratios 

Visszatérve a TL paraméterek alapján lehetséges közelebb-távolabbeső, tér
ben tagolt felszíni képződmények korrelálásának lehetőségéhez, tekintsük át a 
mért adatok alapján összeállított 8. ábrát, mely a TL n , vagy TL a27 ( értékek, 
illetve mindkettő figyelembevételével az egymással párhuzamba hozható min
tasorozatokat szemlélteti. A korrelálás pontossága megkívánja, hogy adott 
esetben a kőzetre mindkét TL paraméterben — kis hibaszázalékon belül — 
egyezés mutatkozzon. Ha csak a T L n paramétert vesszük számításba, nagyobb 
az egymás mellé sorakoztatható minták száma. A mintapárok száma jelentős 
mértékben csökken, ha mindkét paramétert egyidejűleg vesszük figyelembe. 
A korrelálás lehetőségének további finomítását végezhetjük az által, ha a 
TL niT f értékek mellett a táblázatban közölt adatoknak megfelelően az egyes 
csúcsok parciális területeit, a C / B és B / C , esetleg A / C hányadosokat, továbbá a 
görbék általános alaki sajátságait is figyelembe vesszük. 
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û vizsgált minták száma, kora,jele 

7. ábra. A I I . sz. táblázat TLn és TL a értékei grafikus ábrázolásban D-69-t61 D-169-ig a C/B és B/C hányadosok 
feltüntetésével. K p = kampili, A = anizusi, L = ladini, К = karni, N = nóri, R = raeti; J e l m a g y a r á z a t : 

1. TLQ, 2 . T L A , 3 . Azonos mintavételi helyek 
Fig. 7. T L n and T L a Zth values of Table I I in graphical representation from D-69 to D-169 with indication of the C/B 
and В/О ratios. K p — Campilian, A = Anisian, L = Ladinian, К — Carnian, N — Norian, R — Rhaetian; L e g e n d : 

1. T L N , 2 . TL a , 3 . Identical samlping points 

8. ábra. A TL n -Eflt és T L a Stfi paraméterek alapján korrelálható mintasorozatok. J e l m a g y a r á z a t : 1. Raeti, 
2 . Nóri, 3 . Karni, 4 . Ladini, 5. Anizusi 

Fig. 8. Sample series correlable on the basis of the parameters TLn Eflt and TL a ^th- L e g e n d : 1. Rhaetian, 2 . 
Norian, 3 . Carnian, 4 . Ladinian, 5. Anisian 
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9. ábra. A TLn és T L a görbék csúcsárnak hőmérsékletek szerinti százalékos megoszlása 
Fig. 9. Percentage distribution of the peaks of the T L n and TL a curves according to temperatures 

A 8. ábrából az is kiderül, hogy a TL paraméterek figyelembevételével egy
más mellé kerülhetnek sztratigráfiailag eltérő szintekbe sorolt kőzetminták is. 
Ez a TL módszer egy további előnyét mutatja, amennyiben adot t esetben meg
kérdőjelezi egy képződmény más módszer alapján végzett sztratigráfiai besoro
lásának helyességét. Tapasztalataim alapján a TL módszer szingenetikus kép
ződmények TL paramétereiben igen nagyfokú egyezést muta t és nem igen 
téved azok megítélésében. 

összefoglalás 

A Közép-dunántúli dolomitmintákon végzett TL vizsgálatok eredményei 
bizonyítják, hogy a mérések által megadott kőzetparaméterek rendkívül alkal
masak egyes kőzetminták jellemzésére és differenciálására. A mérési körülmé
nyek azonosságának biztosítása esetén egyaránt megbízhatóan alkalmasnak 
látszanak felszíni, vagy felszín alatti karbonátos, vagy karbonátos jellegű kép
ződmények korrelálására. A mérési adatok összefüggéseket mutatnak a minták 
korviszonyaival is. Ezek felhívják a figyelmet a módszerben rejlő relatív vagy 
abszolút kormeghatározási lehetőségekre is, amit köztudottan a régészet terü
letén már kiterjedten alkalmaznak. A módszer sztratigráfiai célokra való fel
használásának egyik előnyét az jelenti, hogy a mérések természetes állapotú 
kőzetmintára vonatkoztathatók. A mintaanyag előkészítése gyors és a méré
sek időráfordítása sem lebecsülendő (20 perc/minta). Jó átlagok biztosítása 
érdekében a mérések száma tetszés szerinti mennyiségben növelhető. A méré
sekből több paraméter birtokába jutunk, mely a korrelálás lehetőségét és meg
bízhatóságát jelentős mértékben növeli. A mintadarabokon közvetlenül el
végezhetők a fény és elektronmikroszkópos vizsgálatok, esetleg röntgendiff-
raktométeres mérések. Ezek alkalmazása esetén a T L a méréséhez külön be-
rugárzásra már nincs is szükség. 
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Táblamagyarázat — Explanation of plates 

I. tábla — Table I. 

1. Érintetlen rétegződési struktúra vékonylemezes dolomitban. Iszkahegy, D-106 , Pol" 
N + , Nf: 2 5 0 X 

Intact stratification structure in thinly laminated dolomite. Iszkahegy, D-106 , Pol. 
N + , N f : 2 5 0 x 

2. Bevont szemcsékből, pseudo-ooUtos, -pelletés vázszemcsékből kialakult tömeges ülepe-
dési struktúra. Tótvázsony, D-65 , Pol. N + , Kf: 2 5 0 X 

Massive sedimentation structure formed of coated grains, pseudo-oölitic and pelletai 
skeleton grains. Tótvázsony, D-65 , Pol. N + Nf: 2 5 0 X 

3. Algás, — brachiopodás vázmészkőből képződött szekundér dolomit. Nyirád, D - 1 4 0 , 
Pol. 1 Nikol, Nf: 150 X 

Secondary dolomite formed of algal-brachiopodal skeletal limestone. Nyírád, D-140 , 
Pol. 1 niçois, Nf: 150 X 

4. Meszes dolomitban felfedezhető bioklasztos váztörmelék. Gánt. D - l 5 5 , Pol. 1 Nikol, 
Nf: 2 5 0 X 

Bioclastic skeletal detritus recognizable in calcareous dolomite. Gánt, D - l 5 5 , Pol. 1 
niçois, Nf : 2 5 0 X 

II. tábla — Plate II . 

1. Oolitos kifejlődésű dolomitos mészkő. Köveskál, D - 7 0 , fPol. N + , N: 2 5 0 X 
O o l i t i c , dolomitic limestone. Köveskál, D - 7 0 , Pol. N + , Nf: 2 5 0 x 

2 . Koprolittörmelékes, oopelletes, bitumenes dolomit. Várpalota, D - 9 6 , Pol. 1 Nikol, 
Nf : 2 5 0 x 

Bituminous dolomite with coprolite detritus and oöpellet. Várpalota, D - 9 6 , Pol. 1 niçois, 
Nf : 2 5 0 x 

3 . Nagyméretű intraklaszt részletek dolomitban. Balatonfüred-Öreghegy, D - 7 7 , Pol. N + , 
Nf : 2 5 0 X 

Large intraclasts within dolomite. Öreghegy at Balatonfüred, D - 7 7 , Pol. N + , Nf: 250 X 
4. Foraminiferás dololutit, dolomikrittel. Balinka, D - 9 2 , Pol. 1 Nikol, Nf: 4 5 0 X 

Foraminiferal dololutite with dolomicrite. Balinka, D - 9 2 , Pol. 1 niçois, Nf : 4 5 0 x 

III . tábla — Plate III. 

1. Autoklasztos, mikrobreccsás struktúra. Fenyőfő, D-129, Pol. 1 Nikol, Nf: 250 X 
Autoclastic, microbreccious structure. Fenyőfő, Pol. 1 niçois, Nf: 250 x 

2. Kiszorítással és rekrisztallizációval kísért dolomitosodás. Csákvár, D-156, Pol. 1 Nikol, 
Nf: 250 X 

Dolomitization accompanied by displacement and recrystallization. Csákvár, D-156, Pol. 
1 niçois, Nf.: 250X 

3 . A dolomitosodás előrehaladtával az alapmátrix teljes egészében megemésztődik. Nagy
vázsony, D-125, Pol. N + , Nf: 250 x 

With progressing dolomitization the groundmass is fully consumed. Nagyvázsony, D-125, 
Pol. N + , Nf: 250 X 

4. Mozaikszemcsés dolopátit szaeharóz-jellegű dolomitban. Guttamási, D-104, Pol. N-f, 
Nf : 250 X 

Mosaic-grained dolosparite in dolomite of saccharoidal structure. Guttamási, D-104, Pol. 
N + , Nf: 250 X 
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A c o m p a r a t i v e t h e r m o l u m i n e s c e n c e ana lys i s of Tr iass ic 
d o l o m i t e s f rom c e n t r a l T r a n s d a n u b i a 

/. Csordás 

The research aimed a t revealing the natural resources of the country includes the 
investigation of the Mesozoic carbonate rocks of the basin's substratum. Geophysical 
methods should be coupled with introduction and development of new methods of testing 
rocks enabling to identify exposed carbonate rocks with samples recovered from boreholes 
or to correlate carbonate horizons explored by drilling. This purpose is served by TL tests 
of carbonate rocks t h a t are gradually extended, after northern Hungary, to other regions 
of Hungary, too. TL results of samples from the Transdanubian Mountain Range (Central 
Mountains) have provided opportuni ty for the correlation of surface rocks and for de
tecting genetic relationships. Relationships are found to exist between the age of rock 
samples and the T L n parameters as well, which offer possibilities for the introduction of 
the method as a means for age determination. 

The main characteristics of TL curves and the TL parameters tha t can be inferred 
therefrom, are presented, on the basis of which the correlation is feasible. 
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I. tábla - Plate I . 
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II. tábla - Plate II . 
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6 Földtani Közlöny 

III. tábla - Plate III. 


