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N E M E C Z E R N Ő 

A FÖLD- É s Á S V Á N Y T A N I TUDOMÁNYOK DOKTORA 

Az üledékes kőzetek képződési körülményeinek ásványeloszlási vizsgá-
latok alapján való meghatározása régi törekvése az üledékes kőzetekkel fog-
lalkozó petrológiának. Kitűnt azonban, hogy az üledékekben is megjelenő 
primer ásványok eloszlása többnyire nem eléggé szignifikáns ahhoz, hogy 
abból az üledékképződés során fennállott viszonyokra következtethessünk. 
Ezek az ásványok ugyanis éppen a kémiai lebontással szembeni nagy ellen-
állóképességük miatt jutnak az üledékekbe, s mivel igen széles felhalmozódási 
feltételek között stabilisak maradnak, az üledékképződés f inomabb részleteire 
kevéssé jellemzők. Más megítélés alá esnek a kémiai mállás iránt fogékony ás-
ványok, így elsősorban a földpátok. Ezek viszont többnyire teljesen felbom-
lanak, s ezért az üledékekben való megjelenésükkel — mint pl. egy arkóza 
esetében — csak ritkán utalnak felhalmozódásuk fizikai-kémiai körülményeire. 

E tények világánál különösen reményteljesnek tűnt a fáciesvizsgálatok-
ban olyan jelző ásványok felé fordulni, melyek nem a mállás változatlan mara-
dékai, hanem éppen annak következményeként , magában az üledékképződési 
fo lyamat széles tartományában képződnek. Feltehető ugyanis, hogy a kémiai 
szintézis — mely érzékenyebben függ a külső körülményektől — egyúttal a 
képződéskor fennállott viszonyokat árnyaltabban jel lemző fázisok megjele-
néséhez vezet. Ezek körébe tartozó ásványok közül, mint a primer ásványokra 
ható atmoszferikus hatások egyensúlyi termékeinek, kétségtelenül az agyag-
ásványoknak van legnagyobb fontosságuk. Számos megfigyelésre támaszkodó 
alapfeltevés, hogy az üledékes kőzetben található agyagásványok eloszlása 
és azok fizikokémiai állapota magán hordja a képződés különböző szakaszai-
ban lejátszódott folyamatok bélyegét, s az idevonatkozó kutatások fő célki-
tűzése a bonyolultan egymásra ható, némelykor egymást kiegészítő folyama-
tok visszaolvasása a műszeres vizsgálati adatokból. Mivel az egész üledék-
képződés sztochasztikus események láncolata, érthető, hogy a vizsgálati 
adatok statisztikus eloszlásképet adnak, amelynek értelmezése a tárgykör leg-
nehezebb problémája. A bonyolultság azonban nem a módszerben, hanem 
magában a kutatás tárgyában van, hiszen nem kevesebbről van szó, mint az 
időben egymásra következő földtani folyamatokat felismerni, ezek hatását 
elszenvedő anyaghalmazok jelenlegi állapotából. 
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A hidroszféra üledékeiben szereplő agyagásványok mineralógiai és szub-
mineralógiai tulajdonságainak meghatározásában fő szerepük a mállási, üle-
pedési (szingenetikus) és leülepedés utáni (diagenetikus) szakaszokban leját-
szódó folyamatoknak van. 

Természetszerűleg rövid előadásomban csak jelezni kívánom azokat a 
fontosabb kérdéseket, melyek a kutatás vonatkozásában ma felmerülnek, és 
az érdeklődés előterében állnak. 

Jelenleg világszerte nagy apparátussal folyik a mállás jelenségkörének 
mint az üledékképződés anyagszolgáltató folyamatának vizsgálata. E prob-
lémakör vázlata a következő. 

Az az el lentmondás, amely az eruptív kőzet ásványainak belső energiája 
és a földfelszín fizikokémiai körülményei között áll fenn, eme ásványok stabi-
litásától függő sebességgel lejátszódó mállásában jut kifejezésre. A mállás min-
denekelőtt a primer ásvány méreteinek csökkenésében nyilatkozik meg, mely 
kolloid-doménekig v a g y iondiszperz állapotig is eljutó feldarabolódáshoz vezet-
het . Némely szerző a szorosabb értelemben vet t málláson csakis e dezintegrá-
ciós folyamatot érti. Agyagásványgenezis szempontjából azonban helyesebb 
a mállás fogalmához hozzáérteni a bomlási végtermékek rekonstrukcióját is, 
l iogy ezáltal a lebontás-felépítés geológiai értelemben egységes jelenségét 
együt t tekinthessük. Kétségtelen azonban, hogy a szintézis belefoglalása a 
mállás fogalomkörébe némi nehézséget és bizonytalanságot is hagy maga 
után. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a dezintegrálást követő transzport-
je lenség kapcsán a lebontási termékek, főleg ionpotenciáljuktól függően, el-
térő mozgékonyságot és reakcióképességet tanúsítanak, s így a rekombináció 
bekövetkezéséig a feldarabolódás helyétől többé-kevésbé eltávolodhatnak. 
Ekkor azonban felmerül a kérdés, liogy ha mállásnak vesszük a gránit földpát-
jának in situ kaolinittá alakulását, vajon ugyanezen mállási folyamat az is, ha 
a fö ldpát részecskéi a vízhálózat útján az óceánba kerülnek, s ott lesüllyedve 
a felszíntől eltérő feltételek között pl. montmorillonittá rekoinbinálódnak ? 
Véleményünk szerint tehát helyes a mállás jelenségét azáltal szűkíteni, l iogy 
a felépítési fo lyamat színterére az in situ, de legalábbis a szárazföldi feltétele-
ke t kötjük ki. 

A mállás másfelől az anyag—energia kölcsönhatásnak az a geológiai 
megnyilvánulási formája, melynek során a primer ásványok külső energia 
igénybevételével a felszíni viszonyoknak megfelelő új anyagi elrendeződésbe 
mennek át. A kölcsönhatás lefolyását tehát az anyag és energia geológiai érte-
lemben vett kapcsolata határozza meg. A tényezők egyik csoportja a mállás 
fő jelenségét, a hidrolízist befolyásolja, egy másik csoportja viszont a hidrolí-
zis termékeinek szintézisében játszik meghatározó szerepet. 

Az anyag jelentősége mindenekelőtt a primer ásványok szabad energiá-
jában mutatkozik meg, minthogy azonban ezt nem ismerjük elég pontosan, 
más értékeket, pl. a vegyületpotenciált használhatjuk fel az energiaállapotok 
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jellemzésére, melynek csökkenő sorrendjében a primer ásványok egyre na-
gyobb ellenállást tanúsítanak a hidrolízis lebontó hatásával szemben. Az ener-
giajollegű hidrolízist megszabó tényezők közül a felszíni mállás kapcsán a víz 
szerepét kell kiemelni, amely igen változó lehet. A felszínen a klímától függő 
periodikussággal megújuló vízellátottság kedvező viszonyokat teremt a hidro-
lízis számára. Mert az oldható termékek eltávoznak, s így a 

MSiAlO,, + H + OH - A1(0H) 3 + (M, H)A1IV SiAlVI 0 „ egyenlet 
szerinti reakció mindig a jobboldal irányába játszódik le. Az állandó víztükör 
szintje alatt azonban a víz lassú kicserélődése és ezért az alkáliák lassú távo-
zása miatt a hidrolízis sebessége rendkívüli mértékben lecsökken, s ily módon 
nagy különbség keletkezik az erózióbázis feletti és alatti kőzetek hidrolízis 
sebességében. 

Az előző egyenlet szerinti reakció gyors lejátszódásának másik feltétele 
az egyenlet bal oldalán szereplő hidrogénionok koncentrációjának növelése, 
melynek nagyságát az ásvánnyal érintkező oldat pn-jával fejezzük ki. Egyéb 
energia jellegű tényezők közül az E s z e r e p é t kell kiemelnünk, amely elsősor-
ban a felszíni mállásban tesz szert jelentőségre. 

A mállással összefüggő kutatások már eddig is igen változatos képet 
tárnak elénk, s kimutatták hogy e folyamatok kapcsán dől el főképpen, hogy 
az agyagásványok mely fajtái keletkeznek túlnyomóan, a terület kőzettani 
felépítésének és klímaviszonyainak bonyolult kölcsönhatásaképpen. A fő 
tendencia: trópusi, nedves égöv alatt kaolinit, ill. kettős rétegkomplexumból 
álló ásványok, míg mérsékelt égövi viszonyok között, a szélességi fokok növe-
kedésével, a hármas rétegkomplexumból álló montmorillonit, illit, sőt négyes 
rétegű klorit képződik. 

Főleg nagy és vál tozó klímaterületen gyűjtő folyók vegyes agyagásvány-
hozamot produkálnak, melyben az egyes fajták aránya az évszakos ingadozás-
tól kezdve számos mechanizmus hatásaképpen váltakozik, s ez visszatükröző-
dik az üledékek felépítésében is. 

A inállási fo lyamatok közül, melyek, mint láttuk, eldöntik, hogy a szára-
zulatok meghatározott földrajzi térségéből milyen agyagásványfajták, lebon-
tási szerkezettöredékek jutnak a medencékbe, további nagy befolyása az üle-
dékes kőzetben jelenleg észlelhető agyagásványeloszlásra az ülepedés során 
fellépő tényezőknek van. Ezek szerepét az utóbbi két évtizedben nagyszabású 
expedíciós kutatások világították meg, melyek folyótorkolatok, delták, sekély 
és mély tengerek jelenlegi üledékeinek vizsgálatával általában kimutatták, 
hogy folyókban, ezek áradmányi területein, deltáiban leülepedett agyagásvá-
nyok megegyeznek e folyók felsőbb gyűjtőterületein található üledékek ásvá-
nyos összetételével. 

Ennek az önmagában eléggé evidens megállapításnak jelentősége abban 
van, hogy ennek alapján bizonyosra vehetjük a folyók által szállított detritális 
anyag ásványainak arányos ülepedését, legalábbis az édesvízi szakasz végéig 
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terjedően. Korábbi vizsgálatok hasonló eredményre vezettek a sekély és mély-
tengeri üledékek ásványos összetételére vonatkozóan is. Különösen ha na-
gyobb területeket veszünk tekintetbe, úgy látszik, hogy a mélytengeri üledékek 
ásványos összetétele mintegy tükörképe a hozzá tartozó szárazulat felszínén 
uralkodó agyagásványeloszlásnak. Az Atlanti Óceán trópusi övében pl. a kao-
linit uralkodik, annak megfelelően, hogy a trópusi Afrika és Dél-Amerika fel-
színén a jelenlegi mállási folyamat főleg kaolinit képződésre vezet , míg a mér-
sékelt és sarki övek felé haladva fokozatosan az illit, montmorillonit válik 
uralkodóvá. Ujabb és pontosabb vizsgálatok e nagyvonalú kölcsönös meg-
felelés mellett, egyre gyakrabban mutatják ki azt a tényt is, hogy a folyótorko-
lattól a nyílt tenger felé haladva megváltozik az üledékek összetétele, tehát 
az ásványeloszlásban jelentős helyi változások állhatnak elő. Számos szerző 
vizsgálata kétségtelenül mutatja az ásványos összetétel helyi viszonyoktól 
függő, de rendszeres változását a tenger irányában. Nem ilyen egyértelmű azon-
ban, sőt a tengeri agyag-genetika legvitatottabb problémája e változások okai-
nak értelmezése, mivel ezek többféle és egyenértékű magyarázatot nyerhetnek, 
melyek mindegyike a helyi adottságoktól függő mértékben érvényesül-
het . 

A szerzők egy része a tengeri agyagok genetikájában a detritális szár-
mazta tásh íve , és a kétségtelenül igazolt összetételbeli különbségek kialakulását 
a tengervíz mint elektrolit hatására bekövetkező differenciális ülepedés ered-
ményét fogja fel. A kutatók másik része az agyagásványok szingenetikus át-
alakulásának felfogását vallja, mely szerint az édesvízzel érkező ásványok, 
gélek, szerkezeti töredékek a fokozatosan sóssá váló öbölben ionokat adszor-
beálnak a rétegközi térbe, és ennek révén más agyagásvánnyá alakulnak. Végül 
a kutatók kisebb csoportja az agyagásványoknak tengervízben oldott ionok-
ból való teljes és önálló szintézisét, kemogcnetikus származását teszi fel. 

A detritális hipotézis a differenciális ülepedés mechanizmusára építi 
fő érveit, melyet kísérletileg főleg W H I T E H O U S E dolgozott ki. Minden agyag-
ásványfajtára megállapította a klorinitástól függő iilepedési sebességet, mely 
gyakran jól egyezik recens üledékek (pl. Niger, Orinoco delták körüli üledé-
kek) ásványeloszlásával. 

A diagenetikus származtatás hívei azt a nézetet vallják, liogy a tengeri 
üledékek agyagásványai detritális eredetűek ugyan, de az ülepedés során oly 
nagymérvű vál tozáson mentek át, hogy jelenlegi karakterüket inkább az 
utóbbi folyamatok határozzák meg. Egyik igen fontos felismerés, hogy a 
tengervízzel érintkező agyagásvány cserélhető ionjainak átrendeződése mindig 
o lyan irányú, hogy az új eloszlásban a magnézium vezető szerepet játszik 
(és nem a sokkal nagyobb koncentrációban jelenlevő nátrium). A montmoril-
lonitban pl., mely eredetileg 54 ingekv. Na/100 g iont tartalmazott cserélőliely-
zetben, a tengervíz hatására a nátrium mennyisége 16-ra csökkent. Általános-
ságban a cserefolyamatokra a következő megállapítások tehetők: 
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1. kaolinit s általában a kettősrétegű agyagásványok cserélő kapacitása 
tengervízben nem változik; 

2. a cserélhető kationok átrendeződnek oly módon, hogy uralkodóvá a 
Mg válik; 

3. a hidrogén-ion helyettesítése nem megy tökéletesen végbe, és a ká-
lium-ion inkább az inaktív kation szerepét tölti be. 

E cserélődési reakciókat a kutatók nagyon különböző módon használják 
fel a tengeri agyagásványgenezisről alkotott elgondolásaikban, s így külön-
böző hipotézisek küzdenek egymással az üledékek jelenlegi állapotának értel-
mezésében. Azt a tényt , bogy egy adott kiterjedés esetén a jelenlegi üledékek 
ásványos összetételében szisztematikus változást mutathatunk ki, a detritá-
lis származtatás hívei olyan jelenségekkel magyarázzák (szelektív flokkuláció, 
fo lyamatos szortírozottság, forrásterület megváltozása, áradások, periodikus 
változások stb.), melyek nem érintik a tengerbe érkező eredeti agyagásvány 
kristályszerkezeti viszonyait , viszont a diagenezis iskola ügy véli, hogy e 
szisztematikus változások fő oka az ionadszorpció és az ezt követő szerkezeti 
átalakulás. 

Végül megkülönböztetetten tekinthetjük az üledékek agyagásványainak 
tulajdonságát befolyásoló ama folyamatokat , melyek a leülepedés után, a 
kompakció során játszódnak le, s melyeket általánosabb értelemben a diage-
nezis körébe tartozónak tekintünk. Egyre több jelenség, különösen a magné-
zium és kálium arányváltozása s az ezzel karöltve járó ásványtani változások, 
melyek a klorit-vermikulit és kapcsoltan az iIlit eloszlásában mutatkoznak 
meg, nyer erőteljes diagenetikus interpretációt. Azt a t ényt , hogy kisvastag-
ságű üledékek főleg Mg montmorillonitból, kevés illitből, kloritból és kevert 
szerkezetű agyagásványokból állnak, de a mélység növekedésével egyre in-
kább az iIlit: válik uralkodóvá, úgyhogy 3—4000 m mélység alatt diszkrét 
montmorillonit már nem is fordul elő, P O W E R S a Mg/K adszorpció arányában 
a mélységtől függően bekövetkező változás következményének tekinti. 

Láttuk, a nyílt óceánban főleg Mg adszorbeálódik (Mg/K arány = 5 : 1), 
a leülepedett ásványok közötti pórusvízben azonban ez az arány a mélység 
növekedésével egyre inkább a K-ion javára tolódik el, s ezzel egyszersmind 
növekszik a K-adszorpció mértéke is. Nem túl nagy mélységben olyan viszo-
nyok állnak elő, bogy a Mg/K adszorpció mértéke egyenlővé válik (ún. ekvi-
valens szint), amelynél nagyobb mélységben már a K adszorpció jut túlsúlyba. 
Feltehető, hogy az ekvivalens szint alatt a már előzően adszorbeált Mg behatol 
az ásvány oktaéderes pozícióiba az Al helyére, ez viszont a Si-t helyettesítheti 
a tetraéderes kötegben. Ehhez azonban kissé magasabb hőmérséklet is szük-
séges, s így valószínű, hogy a folyamat csak 1000 m-nél mélyebben indul meg 
és játszódhat le. 

A harmadik hipotézis a tengeri agyagokat a vízben oldott alkotórészek 
kémiai reakciójából származtatja. Míg a detritális és diagenezis útjáni szár-
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maztatás híveinek vé leménye a konkrét ásványeloszlás magyarázatában üt-
közik meg egymással, eme újabb elgondolás a folyóvizek és óceánok kémiai 
tömegmérlegének vizsgálatából indul ki és jut el az agyagásványok anorgani-
kus ionreakciók útjáni képződésének hipotéziséhez. 

Azok a kérdések, amelyekkel eddig foglalkoztam, voltaképpen az üle-
dékes kőzetben levő agyagásványok eloszlásának főbb értelmezési lehetősé-
geit és irányait érintették, s így általános elvek feltárására irányulnak, melyek 
konkrét alkalmazása adott viszonyokra nagy körültekintést igényel. Adott 
képződmény agyagásványvizsgálata ugyanis számtalan lokális érvényű össze-
függést , tendenciát kifejező észlelésre is vezet , melynek a helyi földtani viszo-
nyok értelmezésében igen fontos szerep jut. 

Az újabb idevágó irodalom és a magunk vizsgálatai is Algyőn vagy a 
Dunántúl fúrásaiból származó mintákon azt mutatják, hogy általában nem is 
annyira az agyagásványfajták eloszlásképe tekinthető fontos konklúziók 
alapjául. A minőségi/mennyiségi agyagásványeloszlás szintén szabályszerűsé-
gekhez igazodik ugyan, de az ásványtársulás kialakulására, az egyes ásványok 
szubmineralikus állapotára befolyást gyakorló tényezők száma túl nagy az 
üledékes ásványasszociáció esetében. Ennélfogva konkrét áványeloszlás ki-
alakulását sok változós függvény írná le, de ebben az egyes változók nagysága 
és egymáshoz v iszonyí tot t kapcsolata egyelőre kielégítően nem ismeretes, pl. 
a szállítás közben lejátszódó a süllyedés sebességétől függő differenciális üle-
pedés nemcsak az agyagásványok szemnagyságától, ásványfajtájától , hanem 
a pH-tól és az ásvány szubmineralikus állapotától is függ, oly mértékben, hogy 
az utóbbi tényezők megfelelő változása esetén az ülepedési sorrend teljesen fel-
cserélődhetik. Ezért, ha csak a mineralógiai eloszlást tekint jük, gyakran lát-
szólag ellentmondó észlelést teszünk. 

Ilyen körülmények között felmerül a kérdés, lehet-e az üledékes agyag-
ásványasszociációkkal kapcsolatban fáciesekről beszélni olyan értelemben, 
mint az pl. a hidrotermális eredetű társulások esetében kétségtelenül tehető. 
Másképpen fogalmazva: lehetséges-e a hatótényezők olyan rendszerét meg-
állapítani és ezeket egymástól megkülönböztetni, melyek adekvát ásvány-
társulásai egyértelműen meghatározottak és egymástól különbözők. Az ide-
vonatkozó és itt nem részletezett vizsgálódásokból következően megállapít-
ható, bogy a fácies-fogalom az üledékes agyagásványok esetében csak nagy 
körültekintéssel alkalmazható. Ha ugyanis a fácies fogalmát nem csupán feno-
menológiai, hanem elsősorban genetikai értelemben kívánjuk felhasználni, 
alapvető követe lmény, hogy a különböző feltételek közöt t képződött agyag-
ásvány-asszociációkat egyértelműen megkülönböztethessük egymástól. Ez 
nem okoz nehézséget pl. hidrotermális társulásokkal kapcsolatosan, de prob-
lematikus — ha csakis az ásványfajtákat tekintjük — az üledékes agyagás-
ványtársulások keretében. Vizsgálataink kapcsán k imutat tuk azonban, hogy 
a kristályszerkezet vagy a termikus viselkedés f inomabb mozzanatai, az infra-

MTA X. Osztályának Közleményei 2 1. 1971 



A G Y A G Á S V Á N Y O K F Á C I E S J E L Z Ö S Z E R E P E AZ Ü L E D É K E S K Ő Z E T E K B E N 2 9 5 

vörös spektrumok, kémiai összetétel-változások támpontot nyújtanak egyes 
üledékes képződmények elkülönítésére és ennek folytán a fáciesfogalom hasz-
nálatára. 

A kutatás jelenleg nagy erővel éppen a finomszerkezeti bélyegek és 
a fiziko-kémiai feltételek közötti összefüggések tisztázására irányul. Pl. ki-
tűnt, hogy az algyői medencében is nem annyira az egyes agyagásványok egy-
máshoz viszonyított aránya tekintetében van különbség a különböző rétegek 
között , hanoin pl. a kloritok hőstabilitása tekintetében. Hasonlóképpen két 
magminta röntgenképe között , melyek egyike Algyőről, másika a Dunántúl-
ról származik, jóformán alig tudunk különbséget tenni, a bennük levő klori-
tok hőstabilitása azonban teljesen eltérő, rámutatva azokra a különbségekre, 
melyek a kct kőzet képződési folyamata során fennállottak. 

E kutatások nemcsak a Földnek mint a Naprendszer úgy látszik bizonyos 
szempontból különleges bolygójának felszínén végbemenő geokémiai folyama-
tok feltárására irányulnak, hanem nagy gyakorlati jelentőségük is van. 

Főleg a szénbidrogénföbltan mint napjaink legdinamikusabban fejlődő 
alkalmazott földtani tudománya hasznosítja széles körben az agyagásványok 
forgalmára vonatkozó kutatási eredményeket. A napokban az Akadémia 
egyik bizottságában e kérdéseket tekintettük át részletesebben, ahol a szén-
bidrogénföbltan és bányászat szakembereinek tanácskozásán több irányból 
ráterelődött a f igyelem az agyagásványoknak a szénhidrogén-képződési és 
tárolási mechanizmusban játszott fontos szerepére. I ly módon a kérdés, a tiszta 
tudományos érdeklődésen túlmenően, szervesen kapcsolódik a hazai természeti 
erőforrások feltárásának nagy feladatköréhez is. Kívánatos tehát az idevágó 
hazai kutatások koncentrálása és programozása, hogy kutatásaink eredményét 
minél előbb a tudomány és népgazdasági törekvések szolgálatába állíthassunk. 
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