
A mecsek-hegységi gránitok és a 
környező metamorf kőzetek 
K-Ar módszeres vizsgálata

Összefoglalás. A Mecsek-hegységből és kör
nyékéről származó metamorf és mélységi mag
más kőzetekből elválasztott biotitok, amfibolok 
és muszkovitok К—Ar korát határoztuk meg. 
A radiometrikus korok a 304— 349 mill, év kor
tartományba esnek, az egyes ásványok átlagos 
kora — 331 ±  13 mill, év (biotit), 332 ±  25 mill, 
év (muszkovit) és 321 ±  20 mill, év (amfibol) — 
a kísérleti hiba határain belül jól egyezik. A 
К—Ar korokat a középső karbonban lejátszódó 
földtani hatás alakította ki. A vizsgált ásvány
vagyon argonmegtartó képessége alapján meg
állapítható, hogy a K— Ar korok legnagyobb 
valószínűséggel a terület kiemelkedésének idejét 
adják. A biotitok és amfibolok korának jó egye
zése azt mutatja, hogy a terület kiemelkedése 
földtanilag rövid idő alatt játszódott le.

Bevezetés

Magyarország földtani viszonyai következté
ben а К— Ar kormeghatározási módszer legfon
tosabb alkalmazási területe a harmadkori vul
káni kőzetek vizsgálta. Bizonyos eseteidben 
azonban a metamorf és mélységi magmás kőze
tek, ill. ezek ásványainak vizsgálata is értékes 
eredményekre vezethet. Dolgozatunkban a me
csek-hegységi gránitokból szeparált biotitokon 
és a környező metamorfitokból szeparált amfi- 
bolokon és muszkovitokon mért eredményeinket 
ismertetjük. A koradatokból levont következte
tések indoklása céljából röviden áttekintjük a 
metamorf és mélységi magmás kőzetek ásványai 
által szolgáltatott К—Ar korok értelmezésének 
szempontjait, s а К—Ar módszerrel vizsgálható 
földtani problémákat.

Metamorf és mélységi magmás kőzetek 
ásványainak alkalmassága 
К—Ar kormeghatározásra

Minden radiometrikus kormeghatározási mód
szer esetén elsődleges feladat annak megállapí
tása, hogy segítségével milyen ásványok kora 
határozható meg, vagyis melyek azok az ásvá
nyok, amelyek radiometrikus kora megegyezik 
a földtani korral. A kísérleti technika által tá
masztott korlátoktól eltekintve egy ásvány ak
kor tekinthető kormeghatározásra alkalmasnak, 
ha kialakulása óta — utólagos földtani hatás 
hiányában — az anyaelemre és leányelemre 
nézve egyaránt zárt rendszert alkotott.

Wetherill és munkatársai (Wetherill, G. W. 
—Aldrich, L. T.—Davis, G. L. 1955), valamint 
Wasserburg és munkatársai (Wasserburg, G. J. 
—Haynden, R. J.—Jensen, К. J. 1956) kimutat
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ták, hogy a metamorf és mélységi magmás 
kőzetekben lévő plagioklászok és káliföldpátok 
argont veszítenek, ezért К—Ar koruk legtöbb
ször 20— 30%-kal alacsonyabb a földtani kornál. 
Ezek az ásványok tehát annak ellenére alkal
matlanok abszolút kormeghatározásra, hogy 
vizsgálatuk minimális technikai nehézséget je
lent. Későbbi vizsgálatok (Livingstone, D. E.— 
és társai 1967) egyrészt megerősítették ezeket 
az eredményeket, másrészt arra is rámutattak, 
hogy a plagioklászok időnként többlet argont is 
tartalmazhatnak, olyan radiogén argont, ami 
nem a kálium in situ bomlása következtében 
került az ásványba, hanem vagy a kristályoso
dáskor, vagy későbbi diffúzió következtében 
épült be. Ez azt jelenti, hogy a plagioklászok 
К— Ar kora esetenként idősebb is lehet a föld
tani kornál. Általánosítva megállapítható, hogy 
az ortoklász és mikroklin К—Ar kora alacso
nyabb a földtani kornál (esetleg egyenlő vele), 
ezért alkalmas lehet a minimális kor meghatá
rozására, plagioklászok viszont erre a célra sem 
használhatók teljes biztonsággal.

Mindezek utólagos földtani hatást nem szen
vedett ásványokra érvényesek. Utólagos elvál
tozás elvben a kor növekedésére és csökkené
sé is vezethet, aszerint, hogy a kálium vagy 
argon eltávozása vagy beépülése a nagyobb 
arányú. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy 
az argon könnyebben távozik, a kálium viszont 
könnyebben épül be, ezért az elváltozott káli
földpátok és plagioklászok kora csökken. Sar- 
darov (Sardarov, S. S. 1957) megállapította, 
hogy mélységi káliföldpátok К—Ar kora a 
pertitesedés mértékével arányosan csökken, 
erősen pertitesedett ásvány К—Ar kora földtani 
korának 20%-ánál is alacsonyabb lehet. Elvál
tozott káliföldpátok tehát, bár szintén alkalma
sak a minimális kor megállapítására, a tényle
ges kort olyan rosszul közelítik, hogy vizsgála
tuk célszerűtlen.

A csillámok és amfibolok közül gyakorisá
gukra való tekintettel a biotitnak, muszkovitnak 
és közönséges amfibolnak van nagy jelentősége. 
Hart (1961), továbbá Lee és társainak (Lee, D. 
Е,— és társai 1964) vizsgálatai megmutatták, hogy 
utóhatás hiányában ezek az ásványok néhány 
milliárd évig is megőrzik argontartalmukat, 
tehát kormeghatározásra alkalmasak. A biotit és 
muszkovit jelentőségét fokozza, hogy koruk 
Rb— Sr módszerrel is meghatározható, így zárt
ságuk két különböző elempárral is ellenőrizhető.

Metamorf és mélységi magmás kőzetek korá
nak К—Ar módszeres meghatározása tehát sze
parált csillámok és amfibolok segítségével lehet
séges. Nagy hátránya a módszernek, hogy káli
földpátok és plagioklászok nem használhatók,
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előnye viszont, hogy amfibolok radiometrikus 
kora kizárólag ezzel a módszerrel határozható 
meg.

Utólagos földtani hatások a csillámok és 
amfibolok К—Ar korát is megváltoztathatják. 
Lényeges feladat annak tisztázása, hogy a kü
lönböző ásványok mennyire érzékenyek a kü
lönböző típusú (hőmérséklet, nyomás, oldatok 
stb.), intenzitású és időtartamú igénybevételre, 
ennek ismerete nélkül ugyanis a koradatok 
földtani értelmezése csak a legegyszerűbb ese
tekben végezhető el.

A hőhatásra bekövetkező diffúziós argon
leadást elméleti úton és laboratóriumi kísérle
tek segítségével is tanulmányozták. Az ezen az 
alapon levont következtetések azonban sokszor 
nem voltak összhangban az utóhatást szenvedett 
kőzetekben mért koradatokkal. A csillámok és 
amfibolok viselkedésére természetes körülmé
nyek között mindenekelőtt Hart (1964), Hanson 
és Gast (1967), valamint Aldrich és társainak 
(1965) vizsgálatai derítettek fényt. Idősebb kőze
tekből szeparált ásványok К—Ar és Rb—Sr 
korát vizsgálták fiatal korú intrúzió környékén, 
a kontaktustól való távolság függvényében. Ki
mutatták, hogy az intrúzió okozta hő- és nyo
másváltozásra a biotit К—Ar kora a legérzéke
nyebb, nagy tömegű magma benyomulása esetén 
még a kontaktustól néhány kilométerre is az 
intrúzió idejét adja. Valamivel kevésbé érzé
keny a muszkovit К—Ar kora, majd a biotit 
Rb—Sr kora következik. Legkevésbé tükröződik 
az intrúzió hatása a káliföldpátok Rb— Sr, és az 
amfibolok К—Ar korában.

Természetes rendszerekben az argonvesztesé
get a hőmérséklet és a nyomás együtes hatása 
okozza, a döntő tényező azonban a hőmérséklet. 
Laboratóriumi kísérletek ugyanis csak a kris
tályszerkezetet is megváltoztató nyomás esetén 
vezettek argonveszteségre. A nyomás szerepe 
abban nyilvánul meg, hogy az argondiffúzió 
sebessége adott hőmérsékleten nyomásfüggő.

A hőmérséklet hatása még egy ásványtípuson 
belül is erősen függ a rácshibáktól, ezért az 
argonveszteség csak nagy hibával becsülhető. Az 
várható, hogy 200 °C hőmérsékleten a biotit 
1 millió évnél rövidebb idő alatt teljesen elveszti 
argontartalmát, míg az amfibol 100 millió évig 
is képes argonveszteség nélkül elviselni ezt a 
hőmérsékletet. Az amfiból К—Ar korát föld
tanilag rövid ideig tartó (kb. 1 millió év), 400 
°C hőmérséklet sem csökkenti jelentős mér
tékben.

Alacsony hőmérsékletű oldatok hatását Kulp 
és Engels (1963) vizsgálták részletesen. Biotito- 
kon mért К—Ar és Rb—Sr korokat elemeztek 
és laboratóriumi kísérleteket is végeztek. A ta
pasztalatok szerint a biotit К—Ar kora —  bár 
hőre érzékenyebb —  gyakran idősebb az Rb—Sr 
kornál. Erre a jelenségre Kulp és Engels vizsgá
latai kielégítő magyarázattal szolgáltak. Külön
böző, de 100 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű, 
talajvízhez hasonló összetételű oldatokkal foko
zatosan kalciumra cserélték a biotit káliumtar
talmát, s közben mérték а К—Ar kor változá
sát. Sikerült a káliumtartalom 80%-át is lecse

rélniük а К—Ar kor jelentős csökkenése nélkül, 
a kálium- és argontartalom ugyanis rétegről 
rétegre távozott el, úgy, hogy közben a K/Ar 
arány változatlan maradt.

Az ásványok К—-Ar kora tehát a kőzetet ért 
utolsó földtani hatás idejére nézve szolgáltat 
információt. Ha a kőzet kialakulása után gyor
san lehűlt, megfelelő ásványainak К—Ar kora 
jól egyezik a földtani korral. Utólagos hőhatást 
a biotit К—Ar kora jelez legérzékenyebben, 
hasznosságát fokozza, hogy vizes oldatok hatá
sára viszonylag érzéketlen. Az amfibol — sok 
kőzetben ez az egyetlen radiometrikus kormeg
határozásra alkalmas ásvány —  intenzívebb ha
tás idejének vizsgálatára alkalmas.

Mérési eredmények és értelmezésük

A közelmúltban két összefoglaló munka ké
szült a Mecsek-hegységről és környékéről (Sze
derkényi T., 1974, Jantsky B. 1975), továbbá az 
általunk vizsgált kőzettípusok kőzettani leírása 
(Ghanem, M. A. E. A., Ravasz— Baranyai L. 
1969) is megtalálható a szakirodalomban. Ezért 
a terület földtani viszonyainak összefoglalását 
mellőzzük, annál is inkább, mivel dolgozatunk 
célja egyetlen jól körülhatárolt probléma, a te
rületet ért utolsó földtani hatás idejének vizs
gálata.

Méréseinket az ATOMKI-ben kifejlesztett 
mérőberendezésekkel végeztük, a mérési mód
szer megegyezett az előző közleményeinkben 
(Balogh K. 1974., Balogh K.— Bohátka S.— Be- 
recz I. 1976., Balogh K.—Mórik Gy. 1977) ismer
tetett eljárással. Az ásványok elválasztására 
mágneses szaparátort, bromoformot és metilén- 
jodidot használtunk, a csillámok végső tisztítását 
alak szerinti elkülönítéssel végeztük. A 320. sz. 
mintából Ravaszné dr. Baranyai L. szeparált 
amfibolt bocsátott rendelkezésünkre.

Mérési eredményeinket összefoglalva az I. 
táblázat tartalmazza. A korokat

Xe= 0.584.10-10 é v -1; /. =  4,72.10-'° é v "1;ß ’

40K/K =  1.19.10—4 mol/mol
állandók alapján számoltuk. Az egyes mérések 
hibáját a 68%-os valószínűségi szinten adtuk 
meg, ez kizárólag az analitikai hibát tartalmaz
za, mivel a lehetséges földtani hibák (argon
veszteség, többlet argon stb.) felderítésére egy 
minta vizsgálatakor nincs lehetőség. A mérési 
hiba a berendezések (argonkivonó, tömegspekt
rométer, lángfotométer) paraméterein kívül függ 
a minta kálium- és argontartalmától, az atmosz
férikus és radiogén argon arányától, bizonyos 
határok között a mérésre felhasznált minta 
mennyiségétől és a minta teljes gáztartalmától, 
minthogy ez a kinyert argon tisztaságát befolyá
solhatja.

A 242., 320. és 184. sz. mintákon az argon
meghatározást megismételtük, az ellenőrző mé
rések hibahatáron belül egyező eredményt ad
tak. A koradatok — kettő kivételével — a 
304—349 millió év kortartományba esnek. A
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I. táblázat К— Ar kormeghatározások eredményei

Sor- Minta Vizsgált K-tart. 40 д у» 4°Arrad К—Ar kor
szám ásvány % % normál cm3 millió év

g

185. Mórágy, kőbánya gránit biotit 6,27 99 8,933 . 10—5 329 +  15
187. Erdősmecske, kőbánya gránit biotit 5,41 95 7,880 . 10-5 336 +  16

242. Erdősmecske, kőbánya gránit biotit 6,61
97
98

1,006 . 10—/i 
9,880 . 10—5

349 +  19 1
342 ±  15 ) 345 ±  12

209. Erdősmecske, kőbánya
242. sz. mintába benyomuló aplit

biotit 6,94 95 9,358 . 10—4 311 ±  16

telér biotit 5,08 100 7,453 . 10—r> 336 ±  19
184. Gyód—3, amfibolit pala amfibol 0,485 70 6,334 . 10-6 303 +  18 ) 304 +  1466 6,410 . 10-° 306 ±  23 )
321. Erdősmecske, amfibolit pala amfibol 0,246 79 3,388 . 10-6 317 +  34
332. Bátaapáti, amfibolit pala amfibol 0,407 86 6,099 . 10-45 343 +  20
320. Ófalu, Aranyosvölgy, kloritos 0,612 75 5.981 . 10-6 321 +  14 1 226 ±  11amfibolit pala amfibol 36 5,629 . 10-° 218 +  П )
208. Kisdér—1., csillámpala muszkovit 6,51 96 8,875 . 10—5 314 +  38

muszkovit 5,02 92 7,680 . 10-^ 349 ±  22
336. Ófalu, Aranyosvölgy, teljes 2,67 96 2,875 . 10—'1 253 ±  10

metamorfizált andezit kőzet

metamorfizált andezit túl fiatal kora ásványi 
összetételével magyarázható, az ófalui Aranyos
völgyből származó amfibol pedig a kloritosodás 
miatt fiatalodhatott, ezért e két koradatnak 
kronológiai jelentőséget nem tulajdonítunk.

Az egyes ásványokon mért korok átlagos szó
rása 20 millió év, így a mérési adatok szórása 
a 304— 349 millió éves intervallumban kizárólag 
a mérési adatok hibájából is következhet, való
színű, hogy az ásványok valódi К—Ar kora rö- 
videbb idő alatt alakult ki.

A biotit, muszkovit és amfibol átlagos kora 
331 + 13, 332 ±  25 és 321 + 20 millió év, hiba
határon belül a három ásványtípus kora jól 
egyezik. Mivel azonos kor egy ásványtípuson 
belül sem várható, az előbbi átlagértékek kiszá
mításakor minden minta korát egyenlő súllyal 
vettük figyelembe.

A legutóbb összeállított földtörténeti időskála 
szerint (Fitch, F. J.—Forster, S. C.—Miller, J. 
A. 1974) a karbon időszak a 360-tól 280 millió 
évig terjedő kortartományt foglalja magába. 
Ennek alapján az általunk meghatározott К—Ar 
korok legnagyobb valószínűséggel a középső 
karbonba sorolhatók. Ovcsinyikov, Panova és 
Sangarjeev (1965) szintén végeztek néhány 
К—Ar kormeghatározást a mórágyi kőfejtőből 
származó grániton. Biotiton 335, káliföldpáton 
280 millió évet mértek. Eredményeiket átszá
molva az általunk használt bomlási állandók 
alapján, a biotit kora 323 millió évnek adódik, 
jól egyezik az általunk mért értékkel.

Bonyolultabb feladat annak eldöntése, hogy az 
előzőekben megállapított középső karbon korhoz 
milyen földtani hatás kapcsolható. Erre a kér
désre teljesen egyértelmű válasz adataink alap
ján nem adható, ezért megkíséreljük áttekinteni 
a szóba jöhető lehetőségeket, s azt vizsgáljuk, 
hogy ezek közül melyik a legvalószínűbb. Az 
megállapítható, hogy а К—Ar korok nem az 
ásványképződés idejét tükrözik, mivel ezek az

ásványok keletkezésük hőmérsékletén még nem 
alkottak az argonra nézve zárt rendszert.

А К—Ar korokat kialakító hatásként a hő
mérséklet, nyomás és kémiai változás (pl. olda
tok hatására) jöhet elvileg szóba. Az alacsony 
hőmérsékletű oldatok hatása lényegében kizár
ható, mivel nem valószínű, hogy ezekre a külön
böző ásványok egyformán reagáltak volna. Sok
kal valószínűbb a hőhatás, elképzelhető, hogy a 
korok a kőzet adott hőmérséklet alá hűlésének 
idejét rögzítik. Ez kapcsolatos lehet a terület 
egységes kiemelkedésével, de az is lehet, hogy a 
már kiemelt helyzetben lévő kőzetek újra fel
melegedtek, pl. közelükbe nyomuló magma ha
tására. Az előbbi lehetőséget tartjuk valószí
nűbbnek, mivel az adatok lényegében egységes 
kort mutatnak, s ezek utólagos hatások követ
keztében nehezen alakulhattak volna ki. Fönnáll 
az a lehetőség is, hogy a már kiemelt helyzetben 
lévő kőzetek tektonikai hatásra vesztették el 
argontartalmukat, viszonylag alacsony hőmér
sékleten. Ennek a hatásnak is az egész területen 
egységesen kellett érvényesülnie. Ehhez kap
csolódóan tartjuk fontosnak a 336. sz. metamor
fizált andezit egyébként irreálisan fiatal korát. 
A területen ugyanis a földtörténeti középkorban 
magmás tevékenység (bosztonit) játszódott le, 
ami termikus és nyomásigénybevétellel járt 
együtt. Ez azonban az argont legkönnyebben 
leadó metamorfizált andezit argontartalmának 
is csak töredékét mobilizálhatta. Ezek alapján 
úgy gondoljuk, hogy a jó argonmegtartó ásvá
nyok argontartalmát mobilizáló tektonikai hatás 
a megfigyelhetőnél erőteljesebb nyomot ha
gyott volna a kőzeteken, így ez a lehetőség is 
kevésbé valószínű, mint a terület egységes 
kiemelkedésével kapcsolatos lehűlés.

A hőhatásra legérzékenyebb biotitok és leg
kevésbé érzékeny amfibolok kora hibahatáron 
belül egyezik, a 10 +  24 millió év korkülönbség 
alapján a két ásvány között korviszony nem 
állapítható meg, nem állítható, hogy a biotitok
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kora idősebb, mint az amfiboloké. Az előzőekben 
viszont rámutattunk, hogy az amfibolok К—Ar 
kora néhányszor 100 °C-kal magasabb hőmér
séklet alá hűlés idejét adja, mint a biotité. Ha a 
terület egységes és lassú kiemelkedését feltéte
lezzük, az amfibolok korának jelentősen idő
sebbnek kellene lennie. Eredményeink legegy
szerűbb és legvalószínűbb magyarázata, hogy a 
középső karbon К—-Ar korokat' a terület egy
séges, földtanilag rövid idő alatt lejátszódó 
kiemelkedése alakította ki.

A mecsek-hegységi gránitok Rb—Sr módsze
res vizsgálata során Sudár Sándorné (1976) meg
határozta három, az erdősmecseki kőfejtőből 
származó gránitból elválasztott biotit Rb— Sr 
korát, a három Rb—Sr kor átlaga 347 +  18 mil
lió évnek adódott, vagyis idősebb, mint az azo
nos lelőhelyről származó biotitok К—Ar kora 
(322 ±  15 mill. év). Mivel a Rb—Sr rendszer 
magasabb hőmérsékleten záródik, elvileg ezen 
az úton is lehetőség nyílik a kiemelkedés sebes
ségének becslésére. Az Rb— Sr és К—Ar korok 
különbsége azonban (15 ±  24 mill, év) csak nagy 
hibával állapítható meg, így a gránittest kiemel
kedése időtartamának megállapítása a jelenleg 
rendelkezésre álló adatok alapján nem lehetsé
ges.

Széles körű földtani vizsgálatok és megfigye
lések alapján Wein Gy. (1967) a mórágyi típusú 
gránitosodást a variszkuszi hegységképződési 
ciklus szudétai és aszturiai fázisaihoz kapcsolja. 
A felsőkarbon arkózás kőzetek nyugodt telepü
lési viszonyaiból arra következtet, hogy ezek 
már a nagyarányú gránitosodási folyamat utáni 
kiemelkedést követő lepusztulási időszak ter
mékei. Koradatainkból levont következtetéseink 
összhangban vannak Wein Gy. megállapításai
val. A gránitosodás utolsó, aszturiai fázisát kép
viselő kőzetekből kormeghatározásra alkalmas 
mintát nem sikerült begyűjtenünk, így termé
szetes, hogy ennek a fázisnak a korát mérési 
eredményeink nem tükrözik.

Következtetések

1. A mecsek-hegységi metamorf kőzetekből 
és gránitokból elválasztott muszkovitok, amfi
bolok és biotitok К—Ar kora a karbon időszak 
közepére esik. Későbbi hatások csak fiatalabb 
magmás tömegek közvetlen környezetében és 
tektonikus övezetekben, viszonylag kis terüle
ten mobilizálhatták a radiogén argont.

2. А К—Ar korok legnagyobb valószínűség
gel a terület kiemelkedésével kapcsolatos lehű
lés idejét tükrözik.

3. A biotitok és amfibolok hibahatáron belül 
egyező korából arra következtetünk, hogy a 
terület kiemelkedése földtanilag rövid idő alatt 
játszódott le.

Végezetül rá szeretnénk mutatni, hogy amfi
bolok radiometrikus kora kielégítő pontossággal 
kizárólag К—Ar módszerrel határozható meg, 
dolgozatunk így részben azt szemlélteti, hogy 
amfibolok К—Ar kormeghatározása milyen tí
pusú földtani problémák megoldásához nyújthat 
segítséget.

*

Az erdősmecskei kőfejtőből származó mintá
kat magunk gyűjtöttük be, a 184., 320., 321., 
332. és 336. sz. mintákat Ravaszné dr. Baranyai 
Livia, a 208. sz. mintát dr. Szederkényi Tibor 
bocsátotta rendelkezésünkre. Szíves segítsé
gükért köszönetét mondunk.
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