
ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, 31, Budapest, I985, pp.81-83

A T All Dl AGYAG ÉS A BUDAI MÁRGA RÖITTGEN-PORDIFFRAKCIÓS VIZSGÁLATA

Bognár Lászlóx

Az IGCP 374-es program keretében három fúrás és néhány 
felszíni szelvény kőzetanyaggn az ELTE Ásványtani Tanszékén 
pordiffrakciós vizsgálatokat végeztünk.

Az ásványos összetételből a fő és jellemző ásványos alko
tókat határoztuk meg /a pordiffrakciós módszer egyébként sem 
alkalmas járulékos elegyrészek kimutatására/.

Viszonylag teljes sorozatvizsgálatokat végezhettünk a 
Kiscell-1 fúrás kőzetanyagán, amelynek jellemző ásványai az 
alábbiak: Budai Márga: kalcit, dolomit, illit, kvarc, mont- 
morillonit; Tardi Agyag: kvarc, klorit, illit, montmorillonit, 
kalcit, dolomit, földpátok, pirít és gipsz. Az ásványos össze
tételből adódó kérdések eldöntésére egyéb vizsgálatok - első
sorban mikroszkópos szöveti elemzések - szükségesek.

A Kiscell-1 fúrás szelvényéből kitűnik, hogy a klorit 
mennyisége a felső szakaszon viszonylag magas. Ez jó össz
hangban van a geokémiai nyomelemzési adatokkal is, mert a 
klorit, mint ásvány, szerkezeténél fogva különösen alkalmas 
arra, hogy egyszerű helyettesítés révén két-, ill. három-ér
tékű kationhelyeken egyes elemeket dúsítson /pl. Ián, Co, Ki,
Gr, Cu, Zn stb./. Ilymódon a klorit nagyobb mennyisége nagyon 
jól korrelál a viszonylag magas nyomelemtartalommal. A gipsz
tartalom pedig alátámaszthatja a szerves geokémiai vizsgálatok 
eredményét.

A kisegedi felszíni szelvény egy mintájában kőzetalkotó 
mennyiségű jarositot találtunk, amely feltehetően nagyobb 
vastartalmú ásványok felszíni vagy felszinközeli mállásának 
eredményeképpen keletkezhetett.

A pordiffrakciós vizsgálatok után felmerült néhány kérdés:
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- Van-e jellemző ásványa a Tardi Agyagnak és a Budai Már- 
gának?

- Van-e jellemző ásványtani változás a két kőzet átmeneti 
szakaszában, az eocén-oligocén határon?

Sajnos mindkét kérdésre tagadó választ kell adnunk, mert 
a jellegzetes ásványos komponensek alapján markáns különbség 
vagy kimutatható változás nem volt tapasztalható.

További lehetséges kérdések: Lehet-e faciológiai kérdése
ket megválaszolni a megismert ásványos összetétel alapján? 
Lehet-e a megismert ásványos összetételből klimatikus körül
ményekre következtetni? Továbbá, megválaszolhatók-e a parttá
volsággal, a redox-viszonyokkal vagy a vizhőmérséklettel kap
csolatban felmerülő kérdések? Ezekre a kérdésekre sajnos nem 
lehet egyértelmű, egyszerű 'Választ adni és további nehézséget 
jelent az is, hogy a recens tengeri és óceáni üledékek tanul
mányozása sem ad erre a problémára kielégitő magyarázatot. 
Anélkül, hogy áttekintést adnánk az e témakörben folytatott 
kutatások eredményeiről, a legfontosabb megállapitásók szerint 
- sajnos - minden fontosabb agyagásvány átalakulhat bármelyik 
másikká a környezeti redox feltételek hatására mind a recens 
iszapban, mind a megszilárdult agyagos kőzetben autigén módon. 
Ehhez a tényhez hozzá kell tenni azt is, hogy a törmelékes 
eredetű agyagásványok nem jellemzők a genetikai környezetre, 
■mert a kolloid tartományban - lebegve - gyakorlatilag bárhon
nan származhatnak.

A felsorolt szempontok világosan magyarázzák, hogy miért 
nem lehet egyedül a röntgenelemzések alapján eldönteni fontos 
faciológiai kérdéseket. Javasoljuk a jövőben kiterjeszteni a 
vizsgálatokat a törmelékes ásványok szöveti - elsősorban pola
rizációs mikroszkópos - tanulmányozására is.
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