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Bevezetés 

A délkelet alföldi vízföldtani kutatások szükségessé tet ték a Maros és a 
Körösök hordalékkúpjainak elkülönítését. 

A feladat megoldásához pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokat végez
tünk. 

Az említett folyók 0,1 — 0,2 mm átmérőjű gránátszemcséin a felületi mikro-
szerkezeti sajátosságok alapján 14 csoportot különítettünk el. Ezek között vol
t ak olyanok, amelyek mind a Marosra, mind a Körösökre jellemzőek (1, 2, 12), 
néhány típust azonban csak a Marosban (3, 5, 13), vagy csak a Körösökben 
(7, 9, 11, 14) lehetett megfigyelni. 

* 

Az utóbbi néhány évben Békés megye nagyobb településein, különösen pedig 
Békéscsabán és Gyulán az ipar, a mezőgazdaság és a lakosság vízellátása egyre 
nagyobb gondot jelent. Ennek kapcsán vetődött fel az a gondolat, hogy a 
Maros-hordalékkúp rétegvizeit csak a lakosság ellátására kellene felhasználni, 
az ipar és a mezőgazdaság vízszükségletét pedig talajvízből, vagy felszíni vizek
ből kellene biztosítani. 

A Maros-hordalékkúpján mindez vízjogi formákhoz kötöt t munkálatokat 
igényel. Nyilvánvaló, hogy ilyen elvi állásfoglalás esetén az ipar és a mezőgazda
ság vízszükségletét biztosító vízföldtani fúrások más csoportba esnek a Maros 
hordalékkúpon és más csoportba azon kívül. 

A Maros-hordalékkúp Magyarországon Békés és Csongrád megyére terjed ki. 
Területén két vízügyi igazgatóság a Körös-vidéki (Gyula) és az Alsó-Tisza-vidé
ki (Szeged) működik. 

Az elmondottakból világosan adódik, hogy a munka megvalósításának egyik 
fontos és alapvető előfeltétele a Maros hordalékkúp természetes vízszintes és 
függőleges irányú kiterjedésének pontos meghatározása. 

Az eddigi ásvány-kőzettani, földtani és vízföldtani eredmények ezt azonban 
egyértelműen még nem teszik lehetővé. Ezért keresni kell az uta t , amellyel ez a 
kérdés megoldható. 

Miután minden folyó meghatározott vízgyűjtő területtel rendelkezik, a víz
gyűjtő terület pedig jellemző földtani és kőzettani felépítésű, a folyóhordalék 
ásvány-kőzettani összetétele tükrözi ezeket a sajátosságokat, valamint a le-
hordás közbeni földtani (geokémiai) folyamatokat. 

A Maros-hordalékkúp területi kiterjedésének meghatározása éppen ezért két 
úton közelíthető meg : 
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a) a már bevált, de az eddigieknél részletesebb hagyományos statisztikus 
nehézásvány vi zsgálatok folytatásával, 

b) néhány jellemző nehézásványcsoport új pontosabb és minőségileg is újat 
adó műszeres vizsgálatával. 

Ezzel ugyanis elérhető, hogy a folyókra jellemző indikátorásványt részletesen 
vizsgálva még különböző folyók azonos ásványainál is jól meghatározható és 
csak a lehordási területre, vagy csak a folyószállítás okozta különbségekre 
visszavezethető különbségek mutatkozzanak. 

E feladat megoldása igen sok munkát igényel. Mi a következőkben az ebben 
az irányban megtett első eredményekről kívánunk beszámolni. Arról, hogy egy 
ásványcsoportot, a gránátokat kiválasztva és pásztázó elektronmikroszkóppal 
vizsgálva a cél megvalósításában milyen eredményeket értünk el, és meddig 
jutot tunk el. 

Mintagyűjtés és vizsgálati körülmények 

A vizsgált minták egy részát M O L N Á R Béla régebbi anyagából bocsátotta 
rendelkezésünkre, másik részét pedig 1 9 7 9 . nyarán a Maros, a Fehér-, Fekete-, 
Kettős-, a Sebes- és Hármas-Körös mederanyagának finomhomokjából gyűj
tö t tük be. 

A minták szemcseösszetételét meghatároztuk, majd az anyagot frakcionál
tuk. A 0 ,1 — 0 ,2 mm-es részleget minden mintából a szokásos módon etilén-
tetrabromiddal nehéz és könnyű fajsúlyú ásványokra választottuk szét. 

A nehézásványok közül a gránátszemcséket binokuláris sztereo- és polarizá
ciós ásványtani mikroszkóp alatt válogattuk ki. 

A gránátok tanulmányozására esett a választás, mert a korábbi vizsgálatok 
kimutat ták, hogy a kuta to t t folyók hordalékában a vizsgálathoz elegendő 
mennyiségben fordulnak elő ( M O L N Á R B. 1 9 6 4 , 1 9 6 5 ) . Másrészt a gránátok 
pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatáról már nemzetközi tapasztalatok is 
vannak ( S E T L O W , L. 1 9 7 2 , G R I M M — W O L F — D I E T E R , 1 9 7 3 . N I C K E L , E. 1 9 7 3 , 
R A H M A M , i t . A. 1 9 7 3 , M O R T O N , A. С. 1 9 7 9 ) . 

A gránátokat pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat előtt ásványtani 
mikroszkóppal, lézer-mikroszínképelemzéssel, Debye-Scherrer röntgendif
frakcióval és fajsúlyméréssel néztük meg. Az így kapott adatok egybehangzóan 
bizonyították, hogy a vizsgált folyók gránátjai, több-kevesebb Mg, Ca, Mn-
tartalommal, almandin összetételűek. A Mn, az alkáli földfémek és a Fe 2 + vál
tozó arányban, de viszonylag közel azonos mennyiségben helyettesítik egymást. 
A nyomelemtartalom (Ti, Cu, Zn) szubmikroszkópos és mikroszkópos inhomoge-
nitásokhoz és zárványokhoz kötődik. 

Mivel a gránátok természetes állapotának vizsgálata volt a cél, a szemcse
felületet esetleg megváltoztató vibrációs szitálást és a savas felületi tisztítást 
nem alkalmaztuk. 

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok ugyanis elsősorban a gránátok 
szemcsefelületi mikroszerkezetének vizsgálatára irányultak. 

A szemcsefelületi mikroszerkezeti vizsgálatok J E O L JSM 5 0 A japán gyárt
mányú pásztázó elektronmikroszkóppal, 2 0 kV gyorsítófeszültséggel, szekunder 
elektron üzemmódban készültek. 

Minden mintából 2 5 — 3 0 db gránátszemcsét vörösréz mintatartóra, mind a 
két oldalán ragasztóval ellátott papírral, ragasztottunk fel. 
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Ezt követően a szemcséket vákuumpárologtatóban kb 0,02 /яп vastagságú 
vezető aranyréteggel vontuk be, hogy a szemcsék elektromos feltöltődését 
megakadályozzuk és kontrasztosabba tegyük őket. 

A vizsgálatnál 100x -os , 300x-os , 1000 X-es és 3000 x -es nagyítási fokoza
tokat alkalmaztunk. A következőkben a kapott eredményeket mutat juk be. 

A gránátok pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálati eredményei 

A 100 X-os nagyítású képek elsősorban a szemcsék alakjára adnak felvilágo
sítást. Ez a folyóktól függetlenül a szemcsék nagy részénél szabálytalan, esetleg 
megnyúlt volt. A szemcséket éles vagy kissé tompítot t élek és felületi egyenet
lenségek jellemezték. 

A 300 X-os nagyítású felvételeknél már a felszínt alkotó mikroszerkezeti 
sajátosságok összessége is megfigyelhető, de az egyes részleteket, az alapvető 
felszíni mikroszerkezeti formákat (jellegeket) csak 3000 X-es nagyítás mellett 
lehet megfelelően tanulmányozni. Ezzel a nagyítással a finom részletek alakja 
és mérete pontosabban méghatározható, mert ez a nagyítás már csak igen kis 
felületi részt vizsgál. Az egyes sajátosságok szuperponálódásának zavaró hatása 
is kevésbé érvényesül. 

Fontos azonban a 300x -os és az 1000 x -es nagyítás is, mert az így kapott 
felvételeken az „építőelemek" együtt és egymás mellett jelentkeznek, így egy
mással összefüggő kapcsolatuk is jól tanulmányozható. 

A 3000 X-es nagyításnál megfigyelhető mikroszerkezeti alapformák szinte 
minden folyó gránátszemcséin megtalálhatók. Éppen ezért az alapformák pon
tos alaki leírásánál és méretük meghatározásánál elsősorban ezt a nagyítási 
értéket vet tük alapul. Az egyes felületi mikroszerkezeti alapformák kiterjedése, 
vagyis nagysága az egyes gránátszemcsék esetén különböző méretet muta t , és 
az alapformák kombinálódása sem azonos. Ezek a különbségek a 300 X -os 
nagyításnál kapot t eredmények alapján vizsgálhatók, hiszen a meghatározott 
mikroszerkezeti formák csoportosítása a szemcsék egész felületén uralkodó 
sajátosságok alapján tör tént . 

Összegezve megállapítható tehát , hogy a kitűzött cél megvalósítása szem
pontjából a 300 X -os nagyítású felvételek alapján kapot t és összeállított mikro
szerkezeti csoportok bizonyultak a leghasználhatóbbnak. Már most meg
jegyezzük azonban, hogy bizonyos alapformáknál jelentős méretbeli különbsé
gek is mutatkoztak a vizsgált folyók esetében. Ezért ahol erre szükség volt, 
nagyobb nagyítású (1000 X-es vagy 3000 X-es) felvételt is értékeltünk. 

A fenti vizsgálatok u tán a következő felületi mikroszerkezeti sajátosságok 
különíthetők el. 

1. Nagy, lépcsős-kagylós törési felületek, éles, nem vagy alig tompítot t 
élekkel, a felületeken néhol szabálytalan alakú 0,3 — 6,7 fim átlagos mére
t ű kristálykiválásokkal és kisebb hasadékokkal, amelyek félhold, vagy 
négyszögletes alakúak. Ez a forma mindegyik vizsgált folyó gránátjának 
jellegzetes alkotó eleme (I. tábla 1., 2.). 

2. Relikt, nagy, kagylós törési felületek, az éleknél visszaoldódásos jelenség 
eredményeként megfigyelhető tompulás, hullámfodros, szabálytalan 
„gödrözött" felszínek, i t t-ott kisebb nagyobb üregek, amelyeknek belső 
felülete szintén kémiai folyamatok hatását tükrözi. Ez az előzőekben 
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megismert csoport előrehaladottabb kémiai folyamatok hatására létre
jött változataként fogható fel, és szintén mindegyik vizsgált folyó gránát
jának jellegzetes típusa (I. tábla 3., 4.). 

3 . Számos kisebb törési felület, hasíték, éles forma, él, helyenként kémiai 
oldódás okozta üreg jellemzi ezt a csoportot. A forma néhány esetben a 
Maros gránátjainál jelentkezett (II. tábla 1.). 

4. Erősen korrodált, visszaoldott szélű szemcsék, ahol az oldódás folyamán 
az élek majdnem teljesen eltűntek, elvétve apró lyukak, és szabálytalan 
„gödrözött" felületek jellemzők. A felszínen gyakran a kristályszerkezet
től független, szabálytalan kémiai kiválások is megjelennek (II. tábla 
2 - 4 . ) . 

5. Sima felszín oldási csatornákkal és szabálytalan, félhold vagy sokszög
alakú, irányítatlan oldási bemélyedésekkel. Az oldási csatornák a sza
bálytalan alakú és felületű bemélyedéseket átmetszik. Az élek kicsit 
kerekítettek, némelyik szemcsén nagy, relikt, kagylós törési felület talál
ható. Az alakzatok mérete (hosszúsága) változó, átlagosan 1 — 26 цт 
( I I I . tábla 1. 2.). 

6. Eies, vagy alig tompított élek, kagylós törési felületek, amelyeken né
hány apró lyuk és a szemcsék bizonyos részein úgynevezett zsindely-
szerűén rétegzett, ékalakú, lépcsőzetes kifejlődés található. Ez a forma az 
ásvány kristályszerkezeti irányaihoz kötve, kémiai folyamatok eredmé
nyeként alakulhatott ki. A szemcsén irányítottan elhelyezkedő V alakú 
oldott alakzatokat is meg lehetett figyelni. A gyakran jelentkező forma 
megjelenésében és méreteiben az egyes vizsgált folyók esetén rendkívül 
változatos képet muta to t t . A bemetsződések hosszúsága a Fehér-Körös 
esetén átlagosan 5 fim, szélessége 0,67 цт, a Sebes-Körös esetén a 
hosszúság kb. 8 цт, a szélesség pedig 3 цт, az apikális szög 110° (III . 
tábla 3., 4., IV. tábla 1 — 4.). 

7. A 7. csoportot alig oldódott törési élek, az éleknél jelentkező lépcsős fel
szín és néhány lyuk, valamint néhány szabálytalan mélyedés jellemzi. 
A felület néhol kezdeti fodros „gödrözött" jelleget mutat (V. tábla 1.). 

8. Ezt a csoportot a nem tú l gyakori lekerekített élek, és majdnem teljesen 
sima, gyengén egyenetlen felszín jellemzi. Ezen a felszínen azt többé-
kevésbé beborító, irányítottan elhelyezkedő, négyszögletes vagy rombusz 
alakú bemetsződések találhatók, amelyeknek mérete a vizsgált folyók 
esetén jelentős eltéréseket muta to t t . A bemetsződések egyik éle az ásvány 
felületébe erősen behatol. A forma egész szemcsefelületre történő ki
terjedését csak a Sebes-Körös esetében lehetett megfigyelni. A rombusz 
alakú mélyedések apikális szöge kb. 75°. A bemetsződések élhossza a 
Maros esetében átlagosan 0,6 — 0,7 цт, a Sebes-Körös esetében kb. 3 цт 
(V. tábla 2 - 4 . , VI. tábla 1.). 

9. Változatos megjelenésű, nagy, lépcsőzetes, oldásos felszín, amelyen egy
két helyen négyszögletes lyukak (bemetsződések) is megfigyelhetők. 
Ez, a vizsgálatok során ritkán jelentkező csoport, úgynevezett csontváz
felszínt ábrázol (VI. tábla 2.). 

10. Az eredetileg egyenetlen felszínen kémiai kiválás tör tént , amely a felület 
kisebb-nagyobb részét bevonva egyenletesebbé, az éleket, csúcsokat pe
dig tompítot tabbá te t te . A későbbi kémiai hatások már ezt a lesimított 
felületet érték, és így üregek és lépcsős felszínek alakultak ki. A szemcsék 
bizonyos részei az eolikus környezetre jellemző kvarcszemcsék felületi 
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sajátosságaihoz hasonlóak ( K R I N S L E Y - D O O E N K A M P , 1 9 7 9 ) ( V I . tábla 
3 - 4 . ) . 

1 1 . A felszínen irányított kristály kiválás és kagylós, kissé tompítot t törési 
felületek, valamint oldott üregek és lyukak találhatók ( V I I . tábla 1 — 2 . ) . 

1 2 . Egymással közel párhuzamos, lépcsőzetesen elhelyezkedő, változatos 
méretű, valószínűleg hasadási irányokhoz kötött formák, amelyek baráz
dákból, éles koptatás nélküli sarkokból és élekből állnak. A barázdák 
hosszának mérete változó. A párhuzamos mélyedések távolsága a Fehér-
Körösnél kb. 1 f i m , a Sebes-Körösnél kb. 3 fxm ( V I I . tábla 3., 4 . , V I I I . 
tábla 1.). 

1 3 . A csoportba tartozó szemcsék felülete félhold alakú mélyedéseket, né
hány nagyon kicsi, szabálytalanul elhelyezkedő V alakú formát tartalmaz, 
amely víz alatt i mechanikai hatást tükröz. Tompított élek és kémiai oldó
dás hatására létrejött üregek is megjelennek ( V I I I . tábla 2 — 3 . ) . 

1 4 . Az összes él teljes legömbölyödése „gödrözött", oldott és kristálykiválá-
sos felszín és elvétve egy-két lyuk előfordulása jellemző. A ritkán elő
forduló szemcséken a nagy, kagylós törési formák maradványai ismerhe
tők fel ( V I I I . tábla 4 . ) . 

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményeinek 
összefoglalása 

A Maros és a Körösök gránátszemcséinek főleg a 300x -os nagyítás alapján 
megállapítható szemcsefelületi mikroszerkezeti csoport-megoszlását az I . táb
lázat foglalja össze. 

A táblázat mutatja, hogy a Hármas-Körös kivételével általában mindegyik 
vizsgált folyó esetén 6 — 7 szemcsefelületi mikroszerkezeti csoport jelent meg. 
A Hármas-Körösben feltehetően a hosszabb szállítás miatt csak egyféle csopor
tot , a 14-est lehetett kimutatni . 

Az 1., 2 . és a 1 2 . csoport mind a Marosban, mind pedig a Körösökben általá
nosan elterjedt. Az 1. és 2 . csoport a forrásterülethez közeli, kémiai, valamint 
vízalatti mechanikai hatást alig ért szemcsékre jellemző. A 1 2 . csoport az ás-

A Maros és a Körösök gránátszemcséinek szemcsefelületi mikroszerkezeti csoportok szerinti megoszlása a 300X-os, 
1000 X-es és 3000 X-es nagyítások alapján 

The distribution of garnet grains of Maros and Körös rivers based on the microstructural surface features distinguished 
by 300X, 1000X and 3000X magnification 

/. táblázat — Table I. 

Szemcsefelületi 
mikroszerkezeti 

csoport 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Folyó neve 

Maros X X X X X X - X X _ X X _ 
Fehér-Körös X 
Eekete-Körös 
Kettős-Körös X X — X — — — — X X X X — — 
Sebes-Körös X X — — — X X X X — - - X — -Hármas-Körös X 
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vány hasadási tulajdonságaival kapcsolatos, ezért kisebb- nagyobb mértékben 
szinte minden szemcsén megjelent. 

Az eddigi vizsgálatok alapján a 3., 5. és a 13. csoport sajátosságai csak a 
Maros gránátjain figyelhetők meg. A többi szemcsefelületi mikroszerkezeti 
csoportba tartozó forma a Körösökben is jelentkezett. 

A 8. csoport egész szemcsefelületre történő kiterjedése csak a Sebes-Körösben 
található meg. 

Az egyes felületi mikroszerkezeti „építőelemek'", amelyek a legjobban a 
3000 X -es nagyítással tanulmányozhatók, ugyanazon forma különböző folyó
ban történő megjelenésénél jelentős méretbeli eltéréseket mutat tak . A külön
böző felületi mikroszerkezeti alapformáknak gránátszemcséken lévő kiterjedése 
tehát különböző mértékű és méreteket mutató, és az alapformák kombináló
dása sem azonos, mint ahogy arra már a bevezetőben is rámuta t tunk. 

A 3000 X -es nagyítással készült felvételek alapján például jól látható, hogy a 
Sebes-Körös (VI. tábla 1.) 8. csoporthoz tartozó formáinak élhosszúsága közel 
ötszöröse a Maros azonos típusáénak (V. tábla 3.). A Sebes-Körös 6. csoportjá
nak méretei (IV. tábla 2.) pedig a Fehér-Körös hasonló felszíni bélyegeit múlják 
fölül (IV. tábla 4.). 

A Sebes-Körös 12. csoportba tartozó szemcséinél a barázdák szélessége közel 
háromszor nagyobb a Fehér-Körös megfelelő típusánál (VII. tábla 4., VI I I . 
tábla 1.). 

Mindebből arra következtethetünk, hogy a Sebes-Körös gránátjai erőtelje
sebb, vagy hosszabb ideje tar tó kémiai és fizikai hatásnak voltak kitéve, mivel 
a többi vizsgált folyó esetén is megtalálható felületi mikroszerkezeti alapformák 
sokkal erőteljesebben fejlődtek ki. 

A vizsgálati eredményeket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Sebes-
Körös gránátszemcséi a legkorrodáltabbak, az egyes alapformák mérete, a 
többi vizsgált szemcsén megfigyeltekét felülmúlja, a mállás eredményeként 
néha már az úgynevezett csontvázformát is eléri (VI. tábla 2.). 

A Hármas-Körös jól kerekített szemcséi viszonylag formaszegények, ki
egyenlítettebb „ s imí to t t abV felszín jellemző rájuk. 

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös gránátjainak felszíne a Maroséhoz ha
sonlóan nagy formagazdagságot mutat . 

Mindegyik vizsgált folyó gránátszemcséire jellemzők a nagy, kagylós törési 
tömbök, a többé-kevésbé oldott, tompítot t élek, a hasadással kapcsolatos közel 
párhuzamos formák és a felszínt borító finom kristálykiválások. 

Az eddigi vizsgálatok szerint a 3,5 és 13-as formák, vagyis az egy szemcsén 
jelentkező számos kisebb törési felület, a sima felszínen megjelenő szabálytalan, 
félhold vagy sokszög alakú oldási csatornák és üregek, és a kicsi, szabálytalanul 
elhelyezkedő V alakú formák csak a Marosra, a 7, 9, 11 és a 14-es csoportok 
vagyis az éleknél jelentkező lépcsős felszín, az úgynevezett csontvázfelszín az 
irányított kristály kiválás, és az összes él teljes legömbölyödése pedig csak a 
Körösökre voltak jellemzők. -

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálati módszer az eddigi vizsgálatok 
alapján a gránátok mállási folyamatának pontosabb megismerésére, valamint a 
különböző folyók hordalékának elkülönítésére, tehát eredményesen felhasznál
ható, és amennyiben a diagenetikus folyamatok és rétegvizek hatása a szemcse
felületet csak részben alakította át, lehetőség nyílhat a fenti vizsgálatok fúrási 
anyagra történő kiterjesztésére, azaz a hordalékkúpok térbeli kiterjedésének 
lehatárolására is. 
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Táblamagyarázat — Explanation of Plates 
I. Tábla — Plate I. 

1. Sebes-Körös, 1. csoport. Nagy, lépcsős-kagylós törési felületek, éles, nem vagy alig 
tompított élekkel, kristálykiválásokkal. N: 300 X 
Sebes-Körös, Group I. Large graded-conchoidal fracture surfaces with sharp or hardly 
truncated edges and crystal precipitations. M = 300 X . 

2. Maros, 1. csoport. Szabálytalan alakú kristálykiválás a gránátszemcse felszínén. Mé
rete, kb. 0 , 3 - 6 , 7 fim. N: 3000 X 
Maros, Group 1. Irregular-shaped crystal precipitation at the surface of the garnet 
grain. Its dimension is about 0.3 — 6.7 /лт. M = 3000 X. 

3. Maros, 2. csoport. Relikt, nagy kagylós törési felületek az éleknél visszaoldódásos. 
folyamatok eredményeként megfigyelhető tompulás, hullámfodros jelleg. N: 300 X -
Maros, Group 2. Relict large conchoidal fracture surfaces with truncation at the edges 
produced by resolution processes; undulatory character. M = 300 x . 

4. Maros, 2. csoport. Az éleknél kialakuló hullámfodros „gödrözött" felület, amely visz-
szaoldódásos folyamatok eredménye. N: 3000 X 
Maros, Group 2. Undulatory ,,pitted" surface formed at the edges produced by re
solution processes. M = 3000 X . 

II. Tábla - Plate II. 

1. Maros, 3. csoport. Számos kisebb törési felület, hasíték és éles forma. N: 300 X 
Maros, Group 3. Numerous smaller fracture surfaces, cracks and sharp forms. M = 
= 300 X . 

2. Fehér-Körös, 4. csoport. Erőteljes, illetve hosszantartó kémiai folyamatok eredmé
nyeként erősen korrodált visszaoldott szélű szemcse. N: 300 X 
Fehér-körös, Group 4. Strongly corroded grain with re-solved edge produced by intense 
and long-lasting chemical processes. M = 300 X . 

3. Maros, 4. csoport. Gránátszemcse élénél található erősen oldott, hullámfodros, „göd
rözött" felület. N: 3000 X 
Maros, Group 4. Strongly solved, undularoty, ,,pitted" surface at the edge of the garnet 
grain. M = 3000Х-

4. Maros, 4. csoport. Jelentős kémiai hatásra utaló oldásos-kiválásos felszín. N: 3000 X 
Maros, Group 4. Solution-precipitation surface relating to intense chemical effects. 
M = 3000 X . 

III. Tábla - Plate III. 
1. Maros, 5. csoport. Sima felszín oldási csatornákkal és alaktalan, félhold vagy sokszögű 

irányítatlan oldási üregekkel és csatornákkal. N: 300 X 
Maros, Group 5. Flat surface with solution channels and amorphous, crescent or poly
gon-shaped desoriented solution holes and channels. M = 300 X . 

2. Maros, 5. csoport. Méret: 1 — 26 цт. A sima felületen levő oldási csatornák a bemélye
déseket átmetszik. N: 1000 X 
Maros, Group 5. Size: 1 — 26 /лт. The solution channels lying on the surface intersect 
the depressions. M = 1000 X . 

3. Fekete-Körös, 6. csoport. Ügynevezett zsindelyszerűen rétegzett, ókalakú, lépcsőzetes 
kifejlődés gránátszemcse felületén. N: 300 X 
Fekete-Körös, Group 6. So-called shingle-like stratified wedge-shaped graded form at 
the garnet surface. M = 300 X . 

4. Fekete-Körös, 6. csoport. Zsindelyszerűen rétegzett ékalakú lépcsőzetes kifejlődés grá-
natszemes felszínén. N: 1000 X 
Fekete-Körös, Group 6. Shingle-like stratified wedge-shaped graded form at tne g a m j t 
surface. M = 1000 X 

IV. Tábla - Plate IV. 

1. Maros, 6. csoport. Zsindelyszerű, ékalakú, lépcsőzetes kifejlődés. N: 1000 X 
Maros, Group 6. Shingle-like, wedge-shaped graded form. M = 1000 X . 
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2. Sebes-Körös, 6. csoport. Az ékalakú formák mérete: szélesség kb. 3 um, hosszúság kb. 
8 fim. N: 3000 X 
Sebes-Körös, Group 6. Size of the wedge-shaped forms: width cca 3 urn, length oca 
8 /ím. M = 3000 X . 

3. Fehér-Körös, 6. csoport. Az ékalakú formák mérete: szélesség kb. 0,3 — 0,67 /.an, 
hosszúság kb. 2 — 3 um, apikális szög 110°. N: 3000 X 
Fehér-Körös, Group 6. Size of the wedge-shaped forms: width cca 0.3—0.67 (im, 
length cca 2 — 3 fim, apical angle = 110°. M = 3000 X . 

4. Fehér-Körös, 6. csoport. Az ékalakú formák mérete: szélesség kb. 0,67 fim, hosszúság 
kb. 5 fim, apikális szög 110°. N: 3000 X 
Fehér-Körös, Group 6. Size of the wedge-shaped forms: width cca 0.67 fim, length 
cca 5 fim, apical angle = 110°. M = 3000 X 

V. Tábla - Plate V. 

1. Sebes-Körös, 7. csoport. Alig oldott törési élek és az éleknél jelentkező lépcsős felület 
jellemző. N: 300 X 
Sebes-Körös, Group 7. Hardly solved fracture edges and characteristic graded surface 
at the edges. M = 300 X . 

2. Sebes-Körös, 8. csoport. Az egész felületet beborító, irányítottan elhelyezkedő, négy
szögletes, rombusz alakú bemetsződések. JST: 300 X 
Sebes-Körös, Group 8. Quadrangular rhombic cracks lying in definite orientation and 
covering the whole surface. M = 300 X . 

3. Maros, 8. csoport. Rombusz alakú bemetsződések, amelyeknek élhosszúsága kb. 0,67 
«m. N: 3000 x 
Maros, Group 8. Rhombic cracks with edge lengths of about 0.67 fim. M = 3000 X . 

4. Sebes-Körös, 8. csoport. Irányítottan elhelyezkedő, rombusz alakú bemetsződések. 
N: 1000 X 
Sebes-Körös, Group 8. Oriented rhombic cracks. M = 1000 х . 

VI. Tábla - Plate VI. 

1. Sebes-Körös, 8. csoport. Rombusz alakú bemetsződések, amelyeknek élhosszúsága kb. 
3 fim. A bemetsződések egyik éle az ásvány felületébe erősen behatol. N: 3000 X 
Sebes-Körös, Group 8. Rhombic cracks with an edge length of about 3 fim. One of the 
edges strongly penetrates the mineral surface. M = 3000 X . 

2. Sebes-Körös, 9. csoport. Erőteljes, illetve hosszan tartó kémiai hatások eredményeként 
kialakult úgynevezett csontvázfelszín. N: 300 X 
Sebes-Körös, Group 9. So-called skeleton-surface generated by intense and long-last
ing chemical effects. M = 300 X . 

3. Maros, 10. csoport. Az eredetileg egyenetlen felszínen kémiai kiválás, amely a felület 
kisebb-nagyobb részét bevonva egyenletesebbé, az éleket csúcsokat pedig tompí
tó ttabbá tette. N: 300 X 
Maros, Group 10. At the originally uneven surface chemical precipitation which cover
ing more or less the surface flattened the surface and truncated the edges and apices. 
M = 300 X . 

4. Kettős-Körös, 10. csoport. A szemcse bizonyos részei az eolikus környezetre jellemző 
kvareszemesék felületi sajátosságaihoz hasonló. N: 1000 X 
Kettős-Körös, Group 10. Certain parts of the grain are similar to the quartz grains 
characteristic of the eolian environment. M = 1000 X . 

VII. Tábla — Plate VII. 

1. Kettős-Körös, 11. csoport. A szemesefelületen irányított kristálykiválás. N: 300 х 
Kettős-Körös, Group 11. Oriented precipitation at the grain's surface. M = 300 X . 

2. Fekete-Körös, 11. csoport. Irányított kiválás. N: 3000 X 
Fekete-Körös, Group 11. Oriented precipitation. M = 3000 X . 

3. Maros, 12. csoport. Gránátszemcse felületén egymással közel párhuzamos barázdák. 
N: 300X 
Maros, Group 12. Nearly parallel grooves at the surface of the garnet grain. M = 300 X . 
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4. Fehér-Körös, 12. csoport. Egymással közel párhuzamos, lépcsőzetesen elhelyezkedő 
barázdák. A barázdák szélessége kb. 1 fim. N: 3000 X 
Fehér Körös, Gioup 12. Nearly parallel grooves in graded arrangement, the width of 
grooves is cca 1 fim. M = 3000 X . 

VIII. Tábla - Plate VIII. 

1. Sebes-Körös, 12. csoport. Egymással közel párhuzamos barázdák amelyeknek a széles
sége kb. 3 fim. N: 3000 x 
Sebes-Körös, Group 12. Nearly parallel grooves of about 3 fim width. M = 3000 Х-

2. Maros, 13. csoport. Félhold alakú mélyedések és néhány kicsi, szabálytalanul elhe
lyezkedő V alakú — vízalatti mechanikai hatást tükröző forma. N: 300 X 
Maros, Group 13. Crescent-shaped depressions and some small irregularly arranged 
V-shaped forms reflecting subaquatic effects. M = 300 X. 

3. Maros, 13. csoport. Szabálytalanul elhelyezkedő V alakú formák. N: 1000 X 
Maros, Group 13. Irregularly arranged V-shaped forms. M = 1000 X. 

4. Hármas-Körös, 14. csoport. Az összes él teljes legömbölyödése és gödörkézett, oldott 
és kristálykiválásos felszín, amelyen a nagy kagylós törési felületek maradványai 
ismerhetők fel. N: 300 x 
Hármas-Körös, Group 14. All the wedges are completely rounded and pitted, the sur
face is solved with crystal precipitations on which large conchoidal fractures resp. 
their remnants can be observed. M = 300 X . 

Irodalom—References 

GRIMM, WOLF-DIETER (1973): Stepwise heavy mineral weathering in the Residual Quartz Gravel Bavarian Molasse 
(Germany) Contrybutions to Sedimentology pp. 103—105 

HEMINGWAY, J. E. and TAMAR-AGHA, M. Y. (1975): The effects of diagenesis on some heavy minerals from the sand
stones of the Middle Limestone Group in Northumberland. Proc. Yorks. Geol. Soc. 40, 537—46. 

KRINSLEY, D. H. and DOORNKAMP, J. С. (1973): Atlas of quartz sand surface textures, Cambridge University Press 
PP. 91. 

MEZŐSI J.—DONATH E. (1951): A Maros és a Tisza lebegtetett hordalékának ásványtani és vegyi vizsgálata. Acta 
Miner. Petr. Acta Univ. Szegediensis, 5. pp. 38—57. 

MOLNÁR B. (1964): A magyarországi folyók homoküledékeinek n <hézásvány-összetétel vizsgálata. Hidr. Közlöny 
44. 8. pp. 347-355. 

MOLNÁR B. (1965) Adatok a Duna—Tisza köze fiatal harmadidőszaki és negyedkori rétegeinek tagolásához és szár
mazásához nehézásvány-összetétel alapján. Földtani Közlöny 95. k. 2. p. 217—225. 

MOLNÁR B. (1969): A szemcsenagyság és a nehézásvány összetétel összefüggései. Főldt. Kutatás 12. 2. p. 9—17. 
MOLNÁR B. (1972): A Nagyalföld negyedkori üledékkomplexumának genetikája. Kandidátusi disszertáció (kézirat) 

p. 1-295. 
MORTON, А . С. (1979): Surface features of heavy mineral grains from Palaeocene sands of the Central North Sea. 

Scott. J. Geol. 15. (4) 293—300. 
NICKEL EINHART (1973): Experimental dissolution of light and heavy minerals in comparison with weathering and 

intrastratal solution, pp. 1 — 68. 
PAKOZDI V. , UNGAR T.—VARADI F. (1949): A Maros homokjának ásvány-kőzettani vizsgálata. Hidr. Közlöny 29. 

3 - 4 . pp. 8 4 - 8 9 . 
PETTIJOHN, F. J. (1975): Sedimentary rocks, New York. 
RAHMANI, В,. A. (1973): Grain surface etching features of some heavy minerals. J. Sediment. Petrol. 46, 882—888. 
Scanning Electron Microscopy in the Study of Sediments a symposium. (1978). 
SETLOW, L. W . : Age Determination of Reddened Coastal Dunes in Northwest Florida, USA, by use of Scanning 

Electron Microscopy. 
SETLOW, L. W . and KARPOVICH, K . P . (1972): „Glacial" microtextures on quartz and heavy mineral sand grains from 

the littoral environment. J. of Sediment. Petrol. 42, 864—875. 
SIMPSON, G. S. (1976): Evidence of overgrowths on and solution of, detrital garnets. J. of Sediment. Petrol., 46, 689 — 

693. 
SLATKINS, A., LIN, J. т., ROHRLICH, V . (1974): Surface microtextures of heavy minerals from the Mediterranean Coast 

of Israel. J. Sediment. Petrol. 44., 1281-1295. 
STIEGLITZ, R. D. (1969): Surface textures of quartz and heavy mineral grains from fresh-water environments an 

applications of scanning electron microscopy. Bull, of the Geol. Soc. of Am. 80, 2001 — 2094. 
STIEGLITZ, R. D. and ROTHWELL, В. (1972), Scanning Electron Microscopy of Heavy Minerals of Lake Michigan Beach 

North-Central Section 6th Annual Meeting. 



152 Földtani Közlöny 112. kötet, 2. füzet 

Scanning electron microscopic investigation of alluvial garnets 
of the Maros and Körös rivers to designate their alluvial fans 

M. Polgári 

The hydro-geological researches cairied out in Southeast Hungary required to separate 
the alluvial fans of the Maros and Körös rivers. 

For this very reason the scanning electron microscopic investigation of the garnet 
grains of 0.1—0.2 mm of the rivers above was performed. 

Based on surficial microstructural features the following fourteen groups were dis
tinguished : 

1. Large graded-conehoidal fracture surfaces with sharp or hardly truncated edges, 
crystal precipitations and cracks. 

2. Relict large conchoidal fracture surfaces, with truncation at the edges caused by 
solution; undulatory, irregular and pitted surfaces. 

3. Numerous smaller fracture surfaces, cracks, sharp forms, solution holes. 
4. Grains with strongly corroded edges being disappeared during solution, small holes, 

irregular pitted surfaces, holes, chemical precipitations. 
5. Even surface with solution channels and irregular crescent or polygon-shaped des-

oriented solution holes which intersect each other. 
6. In certain parts of the grains SO-called shingle-like stratified wedge-shaped graded 

forms which are bound to crystallographic directions. 
7. Hardly-solved fracture edges, A T the E D G E S graded surface, some holes and irregtilar 

depressions, initial „pitted" character. 
8. Rounded edges and oriented rhombic holes of different dimensions covering more 

or less the surface. 
9. Varied large graded-solved so-called skeleton surface. 

10. Chemical precipitation, the E D G E S and apices A R E truncated, the surface is smoothed. 
11. Oriented crystal precipitation. 
12. Nearly parallel grooves of graded arrangement and V A R I E D dimensions oriented 

probably according to the cleavage directions. 
13. Crescent-shaped depressions and some small irregularly arranged V-shaped forms 

generated by subaquatic mechanical effects. 
14. All the edges are rounded, pitted, solved and the surface is full with crystal precipita

tions. 
Out of the groups enumerated above those of 1., 2 and 12 are characteristic of both 

rivers, the groups 3, 5 and 13 are found only in the Maros, those of 7, 9, 11 and 14 only 
in the Körös rivers. 

The occasionally differing trace element composition as well as the different geo-
chemical affects during transportation may be responsible for these differences. 
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I. tábla — Plate I. 
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I I . tábla - Plate I I . 
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III. tábla - Plate III . 
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ГУ. tábla — Plate ГУ. 
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V. tábla — Plate V. 
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VI. tábla - Plate VI. 
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VII. tábla - Plate VII. 
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VIII. tábla - Plate VIII. 


