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A dolomítporlódás kérdése a Budai-hegységben

JAKUCS LÁSZLÓ

(A Magyarhoni Földtani Társulat 1949. márc. 2-i szakülésen elhangzott eladás.)

A Budai-hegység területén a fdolomitban igen sok helyen, gyakran

nagy kiterjedésben mutatkozó porlódás a régebbi szerzket arra a nem
egészen helyes felfogásra vezette, hogy a porlódás okát felszíni kzet-

mállásban keressék. Ezt a felfogást elször Szabó képviselte (18) és

annyira átment a köztudatba, hogy Seb r éter (17) a hévforrások tevé-

kenységével kapcsolatban, a dolomitporlódást n'em is említi.

P á 1 f f y (12) volt az els. aki a Fazekashegyen elforduló daehsteini

mészk, porlott részeinek keletkezését azzal magyarázza, hogy „itt

vagy szénsavas, vagy melegforrások 'törtek fel a triásztenger

fenekén s ezekbl legalább részben, aragonit vált le, mely viszont

molekulaáthelyezdés mellett, a sokkal állandóbb kaleittá alakult

át“. Talán ezzel a molekulaáthelyezdésse i lehet kapcsolatos sze-

rinte a kzet szétporlódása is. Ugyancsak Pálííy felveti azt a

gondolatot is, hogy ,’a kétségtelenül forrásüledékeknek tekintend kép-

zdménvek utólagosan rakódtak le a mészknek azokban a nagy üregei-

ben amiket a késbb feltör források hoztak létre s aminre tényleg van

példa a Budai-hegység dachsteini-mészkövében, de lehetséges az is, hogy

a mészkövet melegíorrások, illeme azokkal kapcsalotos kénes gázok bon-

tották volna el. Ennek a feltevésnek azonban ellene mond az a körül-

mény,— írja P á 1 f f y — hogy magában az aragonitszer. réteges kzetben

is elfordulnak kövületek, méginkább pedig az, hogy a porrá széthulló

kzetben lev kövületek igen finom díszítésüket is teljesen^ megtartották,

ami pedig kénes gázok jelenlétében teljesen elmosódott volna . P á 1 f i j -mák

ezek a felismerései kétségkívül helyesek. Azonban sem próbálta meg
gondolatait a jóval általánosabb dolomitporlódással kapcsolatban alkal-

mazni, ami valószínvé teszi, hogy a szerz nem azonosította
. _

igen

helyesen — a fazekashegyi mészkporlódást a dolomit porlódási jelen-

ségeivel.
. .

Találkozunk olyan régebbi felfogással is. amely szerint a dolomit-

porlódás oka „az ányak, melybl a dolomit képeztetett, minségében és

azon körülményekben keresend, melyek alatt képeztetett (11). Eddigi

vizsgálataink azt mutatták, hogy Xendtvich feltevése a óban az eite.

lemben megállja a helyét, hogy valóban csak meghatározott keletkezesi

körülmények között képzdött dolomitokban mutatkozik porlódás jelen-

sége, noha a porlasztási folyamatot kiváltó speciális, helyi bebataso

egyéb dolomitokat is kimutathatóan értek.
, , , , ,

Legalaposabban és leggondosabban S eh ért foglalkozott a keidesse

(16). aki hosszas vizsgálódásainak eredményeként, a dolomitporlodasnak

szellemes, de több a természetben rendszerint nem létez feltételtl függ
magyarázatát adta. Szerinte a „dolomitnak sajátságos kpoiszei kifej-

ldését a Budai- és Pilisi-hegységben a törésvonalak bizonyos pontjain
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hajdan feltört, szénsavban dús s egyéb ásványképz gázokat is tartal-

mazó geizírszer hévforrások nyomás alatt álló, túlhevített vizének
át(kristályosító hatása okozta". Bár a folyamatnak ilyen magyará-
zata, az újabb vizsgálatok alapján nem látszik helyesnek, mégis nagyon sok
lépéssel vitte elre a kérdés megoldását és sok megfigyelésbl levont
részletkövetkeztetése ma is megállja helyét. Legnagyobb érdeme, hogy
felismerte a Budai-hegység területén a porló dolomitok elfordulási helyei
és a hajdan feltört hévforrások közötti összefüggést. 'Az újabb vizsgála-
tok is igazolták azt a megállapítását, hogy „a kporosodásnak a légbeli

málláshoz semmi köze nincs, hanem az a Budai-hegységben s annak
távolabbi környékén is a hegység ismert sakktáblaszer összetöredezett-
ségét elidéz törésvonalakhoz van kötve, olyanformán, hogy a törés-'

1

ATonalak mentén nem okvetlenül van kpor is, de ahol a kpor mutatko-
zik, ott okvetlenül törés is van“.

Legújabban Brugger (2) végzett behatóbb kzettani vizsgálatokat a

pordolomittal kapcsolatban s ezek eredményeként S eh® r f-fel szemben
megállapítja, hogy „több dolomitport átvizsgálva, azt találtam, hogy a
por szemcséi nagyság és alakban megegyezek az eredeti kzet szemcséi-
vel és teljesen xenomorfok. Tehát egyáltalán nem valószín, hogy a por-

dolomitokat a hévforrások átkristályosították". Brugger a dolomit por-

lódását két tényezvel magyarázza, éspedig

„1. A hévforrás hhatása által a kzet meglazult, mely effektushoz

a dolomit hkitágulásának anizotrópiája is hozzájárulhatott

2- A törésvonalak mentén való elfordulás helyt adna annak a fel-

tevésnek, hogy mechanikai hatás hatott a dolomitra s ezáltal veszített

szilárdságából." . . . „Elvileg semmi akadálya nincs azon feltevésünknek,

miszerint a pordolomit képzdésénél a nyomás is jelentsen közremkö-
dött" — írja Brugger.

A külföldi irodalomban nem találkozunk a kérdés érdembevágo

tanulmányozásával. Annak a néhány szerznek a leírásából, akik por-

dolomitrói emlékeznek meg, kiderül, hogy a külföldön ismert dolomitpoi

lényegében nem tekinthet azonosnak a hazaiakkal. A külföldi irodalom

egyébként is ritkán foglalkozik a kérdéssel. A sejtes dolomit üregeiben

található pordolomit keletkezésérl alkotott felfogást alkalmazták a

szerzk a budai-hegységihez hasonlatos porlódott dolomitokra is, s ezzel

a kérdést megoldottnak tekintvén, nem foglalkoztak a jelenséggel. Álta-

lában azzal a magyarázattal' találkozunk, hogy a kristályosszemcsés

dolomitkzet egyes szemcséit összetapasztó mészanyagot a víz feloldotta,

tekintettel arra. hogy a tiszta CaCCh könnyebben oldódik a dolomitnál.

Az így meglazult szövet dolomit szolgáltatja ezen elképzelés szerint a

dolomitpor anyagát (10. 13). Ez a magyarázat természetesen ilyen formá-

ban nem állhatja meg a helyét, már csak azért sem, mert ez esetben a

dolomitporlódásnak általánosan kellene mutatkoznia.

A porlódás jelensége.

A dolomit porlódásán azt a folyamatot értjük, amikor az ép, szi-

lárd dolomitkzet látható ermvi behatás nélkül, természetes úton apró,

porszemnagyságú szemcsékre hull széjjel. A folyamat kiinduló alapja tömör

dolomit, eredménye a pordolomit. Éppen ezért helytelen kifejezés, ha egy

porlott dolomittömegre a porlódó dolomit kifejezést alkalmazzuk. \ an-

nak azonban a dolomitoknak (itt dolomit alatt a Budai-hegység fdolo-

mitja értend) olyan megjelenési formái is, ahol nem ép már a kzet,

azonban nem is porszer, hanem mintegy átmenetnek látszik a két széls

fonna között, úgynevezett dolomitmurva. A dolomitmurva, akárcsak a

dolomitpor, az ép. tömör dolomitból származtatható, szövetlazulási folya-
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inat révén, tehát ugyancsak másodlagos termék. A dolomitmurvának két

fajtáját lehet megkülönböztetni:
1. amelyben az aprózódás különleges folyamata már befejezdött

s további aprózódás már csak a természetes külszíni mállás hatá-

sára következik be (fagyhatás, oldódás, hingadozás*, vegyi hatá-

sok és éllények mechanika i behatására); ezt a dolomitmurvát vég-

terméknek tekintjük, szemben a másik fajtával, amelyben
2. a porlódásnak nem külszíni mállási tényezkre visszavezethet

folyamata a jelenben is folyik s így ez a dolomitmurva valódi

átmenet a tömör és a pordolomit között..

A végs termékként dolomitmurvát létrehozó folyamat lényegében

teljesen azonos a dolomitport létrehozóval, ezért nem helyes, ha ezt a folya-

matot bármely esetben is p o r 1 ó d á s n a k nevezzük, hiszen nemi minidig

por a végeredménye. A murvásodás, aprózódás. vagy szövetlazulás elneve-

zés sokkal inkább fedi a folyamat mibenlétét, s hogy ennek v é g t e r-

méke por, murva, vagy esetleg csak könnyen apró darabokra hulló,

szögletes dolomittörmelék, ez csak fokozati kérdés. Minthogy azonban az

irodalomba és a köztudatba meglehetsen átment a porlódás kifejezés, ezt

használjuk itt is az egyik esetben, s az aprózódós kifejezést a maisakban.

A porlódás térbeli elterjedése.

A porlott dolomit térképezését elsegítette a pordolomit sok jó

feltárása, melyek azonban csak a gyakorlati célokra alkalmas, legfinomab-

ban porlott dolomitelfordulá sokra szorítkoznak s durvábbszein mur-

vát csak kivételesen tártak fel. Minthogy éppen a murvásodott részek fel-

tárás nélküli észlelése sokszor nagyon bizonytalan, a meglehetsen gyors

ütemben készült térképfelvétel a térbeli elterjedést nem mindenütt egy-

forma pontossággal tünteti fel; a lehetségekhez képest pontosságra töre-

kedtünk ugyan, a rövid id alatt, gyors ütemben készült térképünk

mégis inkább csak tájékoztató jellegnek tekinthet.

Nehézségekbe ütközött a h térképi ábrázolás módja is. A tömör

dolomit és a legfinomabb dolomitpor között számtalan átmenet van.

Ezek mind külön színnel n'eim jelölhetk a térképen. Ezért a legersebb

póriast fekete színnel jelöltük s ahol gyengébb ' porlasztó hatás érte ia

kzetet, pontozást alkalmaztunk. Ez a jelölési mód nem elny|s- mert

a legersebb póriastól az ép kzetig mindenütt széles átmeneti óv volt

nyomozható, amelyben a murvásodás mértéke is változott, a tömör kzet

felé csökken fokozatokkal.

a) Felszíni elterjedés.

A poriás jelensége a Budai-hegység területén a tömör, kristályos -

szemcsés fdolomithoz van kötve, bál" a szaruiköves dolomitban is sokszor

elfordul. Dackstein-mészkben csak kivételesen, egy két ponton ismere-

tes (Remetehegy, Nagykovácsi, Solymár).
Legszembetnbben mutatkozik az Óbuda—pilisvörösvári beszakadá-

sos völgy felszínen maradt rögeiben, mint a pilisvörösvári Fehérhegyek

és a pilisborosjeni Fehérhegy (Solymári fal), továbbá a pilisvörösvári

állomással szemben lév domboldalban és a pilisszentiváni Kálvária-

hegyen, kevésbbé a pilisszentiváni Fehérhegyen. Kisebb mértékben, de

általánosságban kimutatható az Óbuda—pilisvörösvári völgy szegélyein

kiemelked rögökbenT a Kis-Szénáson, Zsíroshegyen, alárendeltebben a
Nagyszénáson (északi, északkeleti oldal), majd kelet felé a Kálvária-

begy—Szarvashegy—Csúcshegy vonulatában, északon a Nagy-Kevély
délnyugati oldalán. A Péterhegy csoportjában csak elszigetelten, kisebb

elfordulások vannak.
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Ettl az északi vonulattól délre, egészen a farkasrétkörnyéki tzköves|
dolomit elporlott tömegeinek és a Budakeszitl délre fekv dolomit vona-
láig pordolomit csak elszórva és kis tömegeikben mutatkozik, míg inneni
délre, a Budai-hegység déli szegélyén ugyancsak általánosabbá válik 1

elterjedése. A déli területen a Csíki-liegyekben, a budaörsi vitorlázó-

repültér környékén, a máriamakki Magoskn, keletre a Farkasvölgy-
ben, kisebb mértékben az Irhásárokban és a Farkasréti temettl északra
lév kisebb dolomitkibukkanósokban mutatkozik a legszebb feltárásokban-

1

A legdélibb rögvonulatban, a Törökugratón, Úrhegyen, Odvashegyen,
Khegyen nincs porlott dolomit, a Naphegyen, Tzkchegyen és a Rupp-
h egyen alig. illetve csak murvósodas észlelhet, míg a Sashegyen és a
Kis-Gellérthegyen a pordolomit jól körülhatárolható foltokban mutat-
kozik. A Gellért-hegy dolomittömege nem mutat porlódást. (L. a térkép-
mellékleteket.)

b) A porlódás mélységi elterjedése.

A dolomit porlódása nem külszíni mállási folyamat eredménye. Ezt
bizonyítják azok az elfordulások, amelyek nagyobb mélységben, esetleg

más rétegek alatt tárattak fel. Egyben azonban ezek az elfordulások azt

is mutatják, hogy a porlódás okát nem elegend a íelszíneu kutatnunk,
hanem figyelembe kell vennünk a mélyebben fekv dolomitpor sajátsá-
gait is. 20—30 méter mélységig a dolomitportermelés is lejutott egyes
helyeken, ezeknél azonban sokkal nagyobb mélységekben is ismerünk
ma már dolomitporlódást. A pilisszentiván—nagykovácsi szállító altáró

csaknem végig murvásodó dolomitban van hajtva, a pilisszentiváni

kszénbányában pedig tengerszínfeletti 110—120 méteres szintben tárt fel

a mvelés több ponton is dolomitport. A mélységi elfordulások a meg-
felel felszíniekkel összeköttetésben állanak, éspedig kis mélységeikig

Pilisvörösvár környékén rétegdlés mentén, nagyobb mélységekben, így a
bányamvelésben is, csak törésvonalmenti síkok kapcsolatával.

Az eddigi megfigyelési tények szerint a dolomit por elterje-
dése a mélységek felé ia z ismert esetekben mindig
nagyobb a felszí ni egységes elfordulás legnagyobb
á t m é r'. j é n é 1.

P

A porlódás mechanikai okai.

A dolomitkzet porlódási folyamata tulajdonképpen az eredeti szö-

vet meglazulása és széjjelhullásaként értelmezend. Minden olyan szö-

vet dolomit, amely szerkezeténél fogva alkalmas a lazu-

lásra, tehát amelyben nagyobb szilárdságú szemecskéket kisebb szilárd-

ságú kötanyag tapaszt egybe, bizonyos hatásokra pórlódhat. így a por-

lódás folyamata nincs kizárólag a fdolomithoz kötve, hanem a porló-
dási hajlama a kzet szövetének a függvénye. Bahogh
K. Rudabánya környékérl, guttensteini-dolomitban figyelt meg hasonló

porlást. a külfödi irodalomban pedig jura-, karbon-, st devon-korú dolo-

mitok helyi portását is leírták.

Az eddigi vizsgálatok szerint kristályos-szdmcsés dolomitban három
hatás válthatja ki a porlást. Ezek fontossági sorrendben a Budai-hegy-

ségre vonatkoztatva a következk:

a) aragonit átalakulása kalcittá,

b) pirít vagy markazit bomlása,

c) anhidrit átalakulása gipsszé, vízfelvétellel.



la) Aragonitátalakulóis kalcittá.

Elgondolásunk szerint a dolomit porlódását a Budai hegységben, az
esetek legnagyobb részében az a körülmény okozza, hogy a kzet leg-

finomabb, mikroszkópos repedéshálózatában kering víz valamilyen
hhatásra, az olda.ban lev CaCOg-mennyiség egy részét aragonit alak
bán lerakja, mely ásvány a hhatás tartós megsznése után kalcittá

alakul, s eközben térfogat nagyobbodásával a kzetet szétfeszíti (7).

E magyarázat helyességét nehéz volt igazolni, annak ellenére is,

hogy az adottságok és az ásványtani tények az egészet nagyon valószín-
,
sitették. Legkézzelfoghatóbb bizonyítéknak látszott megvizsgálni sok.

különböz helyre 1 származó dolomitport, van-e bennük még ma is, hacsak
nyomokban is, aragonit. Az aragonit kémiai kimutatására ilyen csekély
mennyiségben a Meigen-féle kobaltnitrátos reakció nem alkalmas. A jó-

val érzékenyebb Feigl—L e i t m e y e r-féle cseppreakeió azonban adót!

eredményeket. 1 Ezek azonban nagyon kétséges eredmények voltak. Az els
sorozatban 108 mintát vizsgáltunk meg, amelyek közül azonban csak 9 muta-
tott a megfelel idben feketedést. Ez természetesen olyan kiábrándítóan
gvenge eredmény volt. hogy már-már fel akartunk hagyni a további
vizsgálatokkal, amikor egy érdekes összefüggést vettünk észre. Az inaktív-
nak mutatkozó 99 minta közül 98 felszíni gyjtésbl származott míg a

9 pozitív’ eset anyagát alagútszer kporbányákból, hányavágatokból és

egvéb földalatti helyekrl gyjtöttük. Tehát olyan helyekrl, ahol a fel-

színi vizek kilúgozóhatásának nem volt oly nagymértékben kitéve a

kzet. E felismerés alapján most már hasonló helyekrl újabb minta-
sorozatot gyjtöttünk s ez esetben 78%-os pozitív eredményt sikerült

kimutatni. Az azonos szürkíiléshez szükséges idtartamokat pontosan
lemérve, táblázatot állítottunk össze, melynek szemléltet formáját az
alábbi diagrammban adjuk (1. ábra). A porloít dolomit görbéin látható
periodicitás okát még nem látjuk tisztán, de könnyen lehetséges, hogy
különböz korú hévforrásmködések hatását jelzik. Ennek a kérdésnek
és a különböz törésirányok és reakcióid közti törvényszer összefüg-
géseknek kivizsgálására további, hosszas kutatásra van még szükség.

A F e i g 1—L e i t m e y e r-reakció tehát minimális aragonitmennyisé-
gek kimutatására is alkalmas, módosított idegységekkel alkalmazva (4, 7).

A kísérleti eredmények tanulságai alapján bármennyire is megbíz-
hatónak mutatkozott a Feigl—Leitmeyer-féle vizsgálat, röntgenfelvétele-

ket készítenünk két anyagról Debye és Scherrer módszerével. A fel-

vételekben sikerült kimutatni az aragonit vonalait, úgyhogy ezek alapján
minden kétséget kizáróan bebizonyosodott fentebbi munkahipotézisünk
helyessége.2

Vizsgálódásaink során felmerült az a gondolat, hogy a dolomit fennebb
ismertetett jelleg porlódásánál a természetben nem játszik-e közre valami
más, eddig számításba nem vett tényez is? Feltételezésünk szerint, ha
adva van egy hajszálrepedésektl átjárt, repedéseiben oldottmész-tartalmú

1 Ennek a reakciónak a lényege .abban áll, hogy az aragonit jobban oldódik,
mint a kaiéit így az aii.igonitot vízben oldva, több hidroxiiion keletkezik, mint a

ka oitibó . A Ivdroxil gyengén lúgos mangán- és ezüst-iont tartalmazó vizes oldatból

fekete ' csapadékA választ ki. A reakció o’yan érzékeny, hogy az inaktív dolomit mel-

lett az 'aragonit már nyom . kban is kimutatható. Hogy a dolomitban a feleslegben

löv ka ciumkaibonát egy része aragonit-ia'abban van-e jelen, vagy pedig teljes egé-

szében kaiéit, ezzel a módszerrel megálla pítbató (4).

2 E he’yen kell köszönetét mondani Sasvári Pál megyetemi adjunktusnak a fel-

vételek e készítéséért és Nemem Ern megyetemi professzornak, azok kiértékelései,

vég Papp Ferenc megyetemi adjunktusnak, ki szíves fáradozásával nagyban elsegí

tetto e vizsgálatok megvalósulását.



vízzel telt kzet, akkor ezt, az aragonitkiválás megkívánta hmérsékletre
melegítve, benne minden más tényeztl függetlenül bekövetkezik az ^
aragonit kiválása. Ha pedig

v
a repedések elég szkek ahhoz- hogy az I

I

/

/

/

1. ábra. Dolomitot por-fajták arag'onáttartalmának mikrokémiiai kimutatási
eredményei.

1. Híg sósavval kilúgozott, majd kimosott és kiszárított,

mesterségesen porított dolomitminták.

2. Ép, lehetleg tiszta dolomitkzet mintái.

3. Felszíni gyjtésbl származó dolomitpor-minták.

4. Felszínalatti feltárások dolomitpor-mintái.

aragonit kalcittáalakulása közben nem talál bennük elég helyet térfogat-

növekedésével járó kiterjedése számára, a kzet porlódása áll el. Ennek
a kérdésnek a kivizsgálására sikerült olyan mesterséges dolomitporlasztó
berendezést készíteni, amelyben a szükséges feltételek adva voltak, de
azontúl semmi más hatás nem érhette a dolomitot (2. ábra).

„a“ jelzés, lapos, nagyfelület tölcsérbe széndioxiddal telített vizet

öntünk, mely közlekedhet „b“ vastag üvegcs felé. „b“ csövet finoman
porított kalcittal töltjük meg, hogy a rajta keresztülhaladó víz telítd
jön CaCOs-al. Az így elkészített oldat ,.c“ csövön keresztül „d“ edénybe



:mít

kerül, ahol víztelenített dolomitdarabkák vannak elhelyezve és amely-
nek hmérsékletét (csak „d“-ét!) állandóan magasabb (kb. 50 C°) hmér
sékleten tartjuk >,1“ bunzenlámpa segítségével. (A hfokot

, e“ cshömér-
vei állandóan ellenrizhetjük.) A rendszer mindenfell légmentesen zárva
van, kivéve .,f‘‘ csövet, melyen keresztül vákuumot közvetítünk.

2. ábra. Dolomitot porlasztó kísérleti berendezés (magyarázat a szövegben).
\

,,c“ csövön keresztül „d“ meleg edénybe és az itt lev dolomitokra
OaCOs-al telített víz áramlik, mely „d“-ben felmelegedve, mésztartalmá-
nak egy részét a dolomitokra, illetve, minthogy a dolomitokat elzleg
kiszárítottuk, annak finom kapilláris repedéseibe hatolva., lerakja. A kísér-

letet három héten keresztül üzemben tartva, a negyedik és ötödik hóna-
pokban mintegy %—1 mm-es kéreg leporlása volt azokon észlelhet.

Tekintettel arra. hogy elre várhatóan ez esetben csak a kzet felszíne
Fog porlódni, ameddig a rneszet oldatbantartó víz a finom repedésekbe
minden különösebb kényszer nélkül behatolhatott, közvetlenül a kísérlet
befejezése után, megismételtük azt. javított formában. A készülék maradt
a régi, csupán a dolomitdarabkák helyett alkalmaztunk „d“ cs belmére-
ténél valamivel kisebb átmérjre esztergályozott, 5 mm vastagságé
dolomit korongot (, h“), melyet >g“ gumicsdarabka segítségével illesz

tettünk szorosan ,.d“ hengerbe úgy. hogy a víz csak az esetben tudott
a vákuum felé közlekedni, ha a korong hajszálrepedésein hatolt keresztül.
A ht szolgáltató nyílt lángot ez esetben elektromos áramforrással váltót-



tk fel úgy, hogy ,,d'* cs belsejében, közvetlenül a dolomitkorong után, a

gyralakú ellenállást (,.i“) kapcsoltunk be, mely hsugárzásával csak a $

kívánt dolomitkorong hmérsékletét emelte a megfelel hfokra (3. ábra), t

Az eredmény meglep volt. A kísérlet megindítása utáni második a

órában mintegy 3 cm 3 víz szívódott át a korongon. Ez a mennyiség egyre <

csökkent és 8 óra múlva a dolomitkorong többé nem „izzadt". Minden való- í

színség szerint a kivált aragonit már ilyen rövid id alatt eltömte a i

finom repedéseket. A korongnak a ht szolgáltató berendezés felé néz*teV I

már a harmadik hónap végén apró, dolomitporszer, éles darabkákra
esett szét és a negyedik hónapban ezt a jelenséget, bár valamivel kisebb
mértékl>en, a korong másik felén is tapasztaltuk.

3. ábra. Dolomitkorong porlasztását végz, javított kísérleti berendezés
(nvagyiarazjat a szövegben).

*

]A természetben adott körümények között természetesen nem keli
szerepelni a vákuumnak, mert ez a kísérletben csak a folyamat gyorsí-
tására szolgál. A kísérletnek ilyen módon módosított formájában a

]

dolomitkorongot sem kell elzleg kiszárítani. Valószín, hogy a kísérlet >

feltételei a természetben csak a h kivételével nem tekinthetk mindenütt
i

adottaknak s az aragonit átala<kulásos dolomitporlódás
|egyedüli rendkívüli feltétele a szabadban a m e g- 1

felel h . A szükséges hhatásokat biztosító természetbeni folyamatok
vizsgálatára visszatérünk.

b) Pirit, vagy markazit bomlása.

Bár az eddigi megfigyelések szerint a dolomit porlódása az esetek

legnagyobb részében az aragonitátalaknlási folyamatokra vezethet visz-
j

sza, mégis van néhány más vegyi folyamat is, amely az elbbihez teljesen

hasonló dolomitport hoz létré végtermékként.
A Gellért-forrás forrásiiregébl származó, a begyjtéskor szilárd

dolomitdarabka feltnen gyorsan elbomlott. Ez a gyors szövetlazulás
piritbomlási folyamat eredménye. A Gellért-forrás kénhidrogénes vizébl, 1

a dolomitban finom eloszlású pirít vált ki. amely a forrás környeze-
j

tébl kiemelve, levegvel érintkezett, és az ismeretes piritbomlási folya- 1

mát során kénsav szabadult fel. A kénsav a dolomitot megtámadta, a
kettssé kristálykákat összetapasztó mészanyag feloldásával, illetleg
összeroncsolásával. Ilyen módon a kzet meglazult s néhány hónap alatt

típusos dolomitporrá lett.

A pordolomitnak ilyenmódon keletkezett más elfordulását idáig még
nem sikerült kimutatni. Xem lehetetlen, hogy minden vastól szennyezett
pordolomit, amely mellett az ép kzet vasban szegényebb, világosabb,
esetleg hasonló kioldódásos változáson ment keresztül.

e) Anhidrit átalakulása gipsszé.

Lényegében az aragonit-kalcit átváltozási folyamattal egyez, tér-

fogatnövekedési folyamat a nagyobb hfokon (60—-70 C°) kikristályosodott
anhidritnek gipsszé való átváltozása, vízfelvétellel, alaesonyabb bmérsék



iet mellett. Szabad 'kénsavat tartalmazó hévvizek a dolomit kötanyagát
anhidritté változtathatják, ami gipsszé való térí'ogatnövekedéses átváltozás
során, kzetporlást eredményezhet. Lényegében ez a folyamat úgy is értei

mezhet, hogy nem a kzet hajszálrepedéseiben, a kzet mészanyaga alakul
át gipsszé, hanem a repedésekbe kalciumszulfát tartalmú víz hatol, ami
ott vegyi átalakulás nélkül rakja le az anhidritet. Utóbbi esetben a folya
mát porlasztóhatása nincs kötve a dolomithoz, hanem bármely tömött,
repedésekkel átjárt, így nem vizetzáró kzetben (pl. mészk, bazalt, stb.)

póriast idézhet el.
A poriásnak ezt a folyamatát, minden kétséget kizáró módon, idáig

csak két helyen sikerült kimutatni, a sátorkpusztai és a solymári bar-
langban, ahol is mindkét esetben dachstein-mészk porlódására részben ez
n folyamat vezetett.

Valószín, hogy a tárgyalt három módozaton kívül még egyéb inódo
zatok is szerepelnek helyenként a porlódás okai között, mégis ezeket,
mint puszta elméleti lehetségeket nem vehetjük figyelembe, amíg lég
alább egy helyen nyilvánvalóan felismerhet nem lesz aprózó hatásuk.
A porlódás mechanikus okairól mondottakhoz csapán azt kell még hozzá-
fzni, hogy — bár ennek kimutatása ma még szinte lehetetlen — nem
egyik esetben és helyen az egyik, másik esetben és helyen a másik folya-
mat az egyedüli és kizárólagos porlasztó ok, hanem a legáltalánosabb
aragonit-kalcit átalakulás mellett, kisebb-nagyobb hatásfokkal, egyide-
jleg, hathatnak a többi tényezk is.

Hhatások

Az aragon itkeletkezés a legkevesebb küls feltételt kívánja meg.
nevezetesen a kaleinmkarbonáttartalm vizes oldatot és az aragon it-

kiválásához szükséges hmérsékletet. A kalciumkarbonáttal telített oldat

mészk- és dolomitvidékeken (karsztvíz) adva van. tehát ezt a kérdést
esak a hmérséklet szempontjából kell különösebben figyelembe vennünk.
Minthogy az aragonitkiválás tiszta kalciumkarbooát-tartalni vízbl 29*

C-nál megkezddik és magnéziumionok jelenlétében, tehát dolomit kzet
iáéi, a kalciumkarbonát kisebb hfokon is aragonit alakjában válhat le.

csak a természetben ilyen hfokot biztosító hatásokat kell figyelembe
venni.

Az említett két másik porlasztó tényez (pirit, anhidrit) lejátszódása
már több földtani elfeltétel együttesét kívánja meg. A pirit képzdése
íl kzet kötetlen vastartalmát és kénbidrogént, vagy kénhidrogénes vizet.

Az anhidrit képzdése pedig egyrészt kalciumkarbonáthoz, nagy hfokhoz
(70

fl

C) és kénsavhoz, másrészt a másik változat szerint, kalclumszulfáttal
telített vízhez és nagy hfokhoz van kötve. Ezért e két utóbbi módozat
nem általános a természetben s szerepük leginkább nagy hfokú, kénes
hévforrások okozata.

Az aragonitkiválásnak egyedüli különleges feltétele, a viszonylag
nem nagy hmérséklet. Vegyük sorra azokat a jelenségeket, melyeknek
aragonitkiválást-biztosí tó hhatását az eddigi vizsgálataink során iga-

zoltuk.
*

st) Hévforrások.

A Budai-hegység területén, a földtani múltban sok nagykfokú hév-
forrás tört fel, ezért érthet, hogy a legszembetnbb poriások ezekkel álla-

nak kapcsolatban. A hévforrások kzet repedésekben terjed vize, és a*
átmelegített kzet hajszálrepedéseiben mozgó talajvíz, vagy karsztvíz, a

héwrzet szállító repedésrendszer közelében felmelegedve, aragonitot rak-
hat le a kzetben, ami késbb a portást kiváltó mechanikus okként szere-



pelhet. Hogy mennyire nyilvánvalóan a hévforrásokkal állanak okozati
kapcsolatban a pordolomit-elfordulások, legjobban mutatják ezt egyes
lelhelyek pordolomitjának, az ép kzethez való kiterjedési, mondhatnánk ’

[

települési viszonyai. Ezt a viszonyt legkönnyebben olyan helyeken tanul-
f"

mányozhatjuk, ahol az ép dolomitkzethl mesterséges úton, lehetleg 1

hiánytalanul eltávolították a porlott részeket. A pilisvörösvári vasúti H

állomással szemben lev kfejtben a dolomit elporlott részeit ma már n

4 ábra. A pilisvörösvári vasúti állomással szemben fekv dolomitpcxrbánya
egyik ldtisztított üregének gipszmodell térképe oldalnézetben.

' szinte hiánytalanul kitermelték, s így ez a hely kiválóan alkalmas volt

a tanulmányozásra. Egyik legnagyobb és legtípusosabbnak látszó, ilyen
módon készült mesterséges üregnek, pontos felmérés alapján készült gipsz
modell fényképét a 4. ábra mutatja. Ez az üreg, szabálytalanul elágazó,
helyenként elszkül, majd újból kiszélesed, nagy függleges kiterjedés

5. ábra. A gipszmodell felülnézeti képe.

ágaival, minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a kitölt dolomitpor-

tömeg keletkezésében, sem a kzetanyag leülepedési, vagy kzettéválási
körülményeinek, sem pedig a felszíni vizek mállasztó hatásának nem lehe-

tett szerepe. Ha felülnézetben, mintegy függleges vetületben tekintjük

•‘zt a mintát (5. ábra), feltnen kiadódik, hogy az üreg ágai egymást
keresztez törésirányoknak megfelelen ágaznak el. A porló rész végz-
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lése az ép kzet felé, még: a törésvonal irányában is, lrtelenüí, szinte

i gömbhéjszeren mutatkozik, úgyhogy arra sem lehet gondolni, hogy a

|. porlódás a kzetet ért tektonikus nyomás hatására elálló szilárdság-
J lazulás következménye lenne. Ez esetben sakkal feltnbben, a mozgási

j;
síkok kiterjedésében kellene mutatkoznia a jelenségnek. Ez az alakulat

r csak az elmozdulási síkok keresztezdési helyén feltört hévvizek felmele-

gít hatásával magyarázható.
Elz közleményben (7) utaltunk a budai Rákóczi forrás üregének vizs-

gálatára. Itt a hévvíztl fölmelegített kzetbl kb. 10 cm vastagságú rész
lehántása után vett minta is bséges arago,nittartalmúnak bizonyult.
Ez a kzetminta szobahmérsékleten külön behatás nélkül szétesett.

A Rákóezi-forrás 30—40° C közötti hmérséklete a kzetben mintegy egy
méteres falvastagságban biztosítja az aragonitkiválás hmérsékletét.
A Budai-hegységben található porló dolomit legtöbbjénél sokkal nagyobb
tömeg porlott rész mutatkozik egy tömegben, úgyhogy arra kell gondol-
nunk, hogy a porlasztáshoz szükséges ht szolgáltató, ma már kihalt hév-
források egykori hmérséklete jóval nagyobb volt a maiakénái. Ezt egyéb
ként Schréter vizsgálatai megállapították.

Figyelembe kell vennünk, hogy amennyiben a hévforrás vize kova-
lerakó jelleg volt. mint pl. a budaörsi hegyekben, ez a tény kizárja, de
mindenesetre ersen megnehezíti az aragonitkiválás lehetségeit, mert.

•a kovaanyag a vizes oldatból hamarabb kiválik az aragonitnál, s a hajszál-

repedéseket telítve, a karsztvízáramlást megszünteti. Ezért kovásodást
és porlódást egy helyen nem látunk, illetve ha ritkán igen, ez annak a

következménye, hogy a hévforrás csak késbb vált kovalerakó jellegvé,
miután az aragonitkiválás már megtörtént a kzetben. Ilyenkor a kovás
oldat már nem tud széjjeláramlani a kzet repedéseibe, mert azokat az
a ragon ií kitöltötte, hanem csak a hévforráskürt kovásodik, néhány
méter szélességben. így keletkeztek a késbb tárgyalandó kovakürts
típusu poriások. fként a Csíki-hegyekben és az Ördögtorony Pilisszent-
ivánnál.

Ez a felismerés a Csíki-hegyek környékén, a hévforrások természeté-
nek megváltozására utal. A legdélibb rögvonulatban, a Törökugratótól
a Khegyig nincsen poriás, de ers a kovásodás. A hévforrások itt kez-
dettl fogva kovalerakó jellegek voltak, míg ugyanakkor a Csíki-hegyek-
ben kisebb hfokú, kovamentes hévvíz tört föl. Késbb, minden jel erre
mutat, a biai medencerész peremén megnyílt, esetleg mélyebbre ható
töréseken a hévforrások is megújultak, forróbb és kovatartalmú vizet

hoztak a felszínre.

b) A Kuli hhatása.

Bizonyos körülmények között a Nap hhatása is elidézheti az ará-

gonitkiválás föltételeit. Nyári esk után. amikor a dolomitsziklák a fel-

színen vízzel telítdtek, és ez a víz az elnyelt széndioxid arányában kal-

ciumkarbonáttal is telítdik, a Nap melegének hatása alatt, aragonit vál-

hat le a kzet repedéseiben. Ilyen esutáni forró napsütéskor a Hármas
határhegyrl gyjtött dolomitmintákban mikrokémiai módszerekkel való-

ban ki lehetett mutatni parányi mennyiség aragonitdúsulást. A csiszolt

felületen alkalmazva a F e i g 1—L eitmeye r-reagenst, az is bebizonyo-
sult, hogy az aragonit e kzetek esetében csak a dolomit hajszálrepedései-
ben van jelen s nem hatolt mélyebben annak szövetébe. Ez egyébként a

rövid idtartamot tekintve, érthet is. Ebbl következik tehát, hogy a nap-
hatás aprózódást is okozhat, azonban a típusos poriás egyedül csak nap-
hatással nem magyarázható. Az aprózódásnak ezzel a módjával a külszíni

mállás új, eddig még számításba nem vett tényezjét ismertük meg, az

aragonitnak kalcittá alakulási folyamatában.



<•) Vegyi folyamatok hje.

Általánosságban nem nagyjelentség tényez, mégis vannak esetek, P

amikor az aragonitkiválás hmérsékletét vegyi folyamatok biztosítják
t

a kzetben. Példának csak a dunántúli bauxittelepek fekü-dolomitjának
i

porosodását említjük (20). Itt a bauxitréteg alján lev néhány centi-
;

méteres kemény, limonitos, mangános kéreg alatt a dolomit 5—20 cm
vastagságban mutatja a porlást. Ennek az aránylag vékony, de nagy-

'

kiterjedés, porlott rétegnek a felmelegítését, aimál is inkább, mert min-
denütt következetesen a mangánkéreghez simul, csak a vas és mangán-
oxidokból álló kéreg reakcióhiveli magyarázhatjuk. A réteg vegyi
összetételének ismeretével kiszámítható volt az alkotó vegyületek kelet-
kezési és kicsapódási hje s ez 100 grammonként 56.000 gcal-nak adódott.
Ez a melegmennyiség bven biztosíthatja a dolomit említett vastagságá-
ban az aragonitkiválás feltételeit is.

A részletesebb anyagvizsgálatok során kitnt, hogy a porlódás! folya-

mat befejezésében a külszíni mállásnak is szerepe van. A tökéletes poriás
nemcsak az eddig ismertetett szövetlazulási folyamatok eiedménye.
hanem ezek a folyamatok csak mintegy elkészíti a teljes porláshoz
vezet külszíni mállásnak. Megfigyelhet volt több helyen, hogy a fel- .

színen lev teljes porlódásé rétegek mélyebben lev folytatásaiban nem
hullott széjjel éppoly könnyen az anyag, holott az aragonitkiválás mér-_
téke mindkét szintben azonos volt, mert egy-ugyanazon hévforrás töl-

csérét és annak környékét vizsgáltuk. A mélységi elfordulások, akár
a pilisszentiváni bányákban feltártakat tekintjük, de kisebb mérték-
ben a kporbányászat során napvilágra került porok iis, roncsolt sz-

j
vet dolomitként hatnak, amelynek szövete nagyon hasonló a gyen-
gén összecementezett homokkövekéhez. Kiszárítva, a vizet gyorsan
szívják magukba, tehát likacstérfogatuk összekötetésben áll és így a

vizet könnyen áteresztik magukon. Viszont ezáltal a külszíni mállás
j

számára kitn alapot szolgáltatnak. A pordalomitot tehát az ismertetett
]

módon ersen meglazult szövet dolomitból, végs fokon a külszíni mái- 1

lás, a fagyhatás, a hingadozások, a szerves lények, oldódás, stb. hozzák
létre s ilyen értelemben a dolomitpor, mint végs termék. ;

sokrét összefüggésnek, különböz erk és folyamatok
együttesének eredménye.

A porlódás megjelenési formái.

A porlódás megjelenési formái lehetnek elsdlegesek és másodlagosak.
A másodlagos megjelenési fonnák mindig áthalmozottak, a víz, vagy a

szél által bizonyos helyeken összehordottak. A másodlagos megjelenési
módokkal nem foglalkozunk, bár a Budai-hegység területén gyakoriak.
A másodlagos formák teljesen szabálytalanok, mindenben a térszínhez

és az áthaímozó erkhöz igazodnak, azokból sem a keletkezésre, sem.

egyéb kérdésekre (kor, tektonika, stb.) nem következtethetünk. Egyetlen
elnyük gyakorlati vonatkozású: könnyen kitermeli] etk, viszó itt hátrá-

nyuk annál több, még gyakorlati szempontból is, mert sokszor ersen
szennyezettek. Az elsdleges fonnák vizsgálatát megnehezítik, mert leg-

többször azok közelében, st azokat elfödve mutatkoznak.
A keletkezési helyükön maradt dolomitpor megjelenési formái -

a) Tömeges egynem típus.

Tömeges típusnak célszer nevezni azokat az elfordulásokat, amelyek
meglehets nagy tömegek, teljes egészében egynem az egész tömegben
egyenl porlottsági fokot mutatnak. Ebbl a típusból kevés elfordulás
ismeretes és azok is a mélyben vannak, a pilisszentiváni, nagykovácsi.



solymári kszénbányákban. Általában gyengén porlottak, legtöbbször

csak a mnrvásodás mértékéig. A mur.vásodás azonban itt nem olyan
értelemben veend, mint általában, hogy a kzet bizonyos síkok mentén
széthull apró, kemény darabokra, hanem az egész tömeg egyformán meg-
lazult és iitögetéssel bármilyen apróra szétesik. Csak fejtéskor hasonló
a murvához. A bányászatra nézve a karsztvíznívó alatt ersen vízveszélyes.

Ezek a tömegek a felszíni folytatásban rendszerint a barlangtípusban,
esetleg a réteges típusban jelentkeznek.

b) Bortangtipus.

Legtalálóbban barlangtípusnak nevezhet az az elfordulási mód,
melynek legszebb feltárásai a pilisvörösvári Fehér-hegyekben és a pilis

vörösvári állomással szemben fekv „dolomitliszt“-bányákban tanulmá-
nyozhatók. Mint a tömeges típusú póriasnál, itt is hévforrásos hatások
váltották ki a porlást. Valóságos ágas-bogas, sokszor tekintélyes mélységre
hatoló járatokat látunk e helyeken, melyek a dolomitpor eltávolítása, után
maradtak. Az ezekrl a helyekrl kikerül anyag rendszerint jól porlott,
úgyhogy a termelk szívesen mennek utána, mélyen a földfelszín alá is.

A barlangtípusú portás kialakítását nem túlságosan forró hévvizek végez-
ték, s így a porlott öv nem széles, inkább függleges kifejldés, s követi
az egykori hévforrás felszínre törési útját (4—5 ábra).

6. ábra- Réteges poriás szelvénye a pilisvörösvári rhegytl Éra.

c) Réteges típus.

Ugyancsak a pilisvörösvári Fehér-hegyekben, pontosabban az rhegy
északi szegélyén és ettl az elfodulástól délre több ponton, továbbá a

budaörsi vitorlázó repültér környékén, a porlódás kimondottan rétegek-
ben mutatkozik. 8—10 cm vastagságú, jól porlott rétegek közé 20—70 cin

vastag kevésbbé porlott, csaknem ép. kemény kzetrétegek iktatódnak
s e rétegek az eredeti kzetdlés és csapás irányában is hosszan követ-

hetk a jó feltárási viszonyok segítségével. A porlódásnak ez a fajtája

szorosan összefügg a dolomit képzdési körülményeivel és a fiatalabb

kori karsztvízmozgásokkal. A porlást kiváltó hatás a megvizsgált esetek

ben hévforráshatás volt (0. ábra).

d) Kovakürts típus.

Scherf a porlódásnak ezt a megjelenési módját felismerte és általá-

nosította. Lényege a 7. ábrából megérthet. Tulajdonképpen a barlang-

típusnak egy változata, mert a központi kovatölcsér a. porlással nincs

egyidejiíségi összefüggésben. Szépen tanulmányozható a Huszonnégy
Ökröshegy délkeleti oldalán, a Csíki -csárdától északnyugatra, továbbá
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északkeletre, a Csíki-árok szögletében, Máriamakk környékén, míg ettl
a törésvonalrendszertl különállóan csak ritkán, egy-két lielyen ismeretes.
A poriás és a kovásodás nem egyidej, szakaszos hévforrásinködés követ-
kezménye, tehát ez a típus összetett forma.

Itt említhet az a másik elfordulási mód is, amit a budaörsi Odvas-
hegyen és Ürhegyen figyelhettünk meg legszebben. Egyes helyeken a
kovásodás nem volt mélyreható s csupán a dolomit nagyobb repedései
telítdtek kovaanyaggal, miközben a kzet szövetében aragonit képzdött.
A dolomit kiporlása után így néha csak a kovaváz, a repedések anyaga
maradt meg, az úgynevezett sejtes dolomit.

7- Kovakürts típusú poriás tömibszelvénye

.

I. ép dolom itkzet,

II. murvásodon dolomit,

III. pordolomit.

IV. kávásodon iiévforráskiirtö.

F ) Félsz i n i poriás.

Utolsóként említjük a poriásnak azt a fajtáját, amely talán a leg-

.i kabinosabb, mert nincsen hévforrásokhoz kötve, a felszíni póriast. Arago-
nit kiválasztó ht ez esetben a napmeleg szolgáltat, s bár általában csak
a murvásodás, aprózódás fokáig jut el a folyamat, a Budai-hegység terü-
letén is ismeretes egy-két hely, ahol majdnem tökéletes pordolomit kelet-

kezett ilyen módon. A Farkasrétrl az Ördögorom felé vezet itt bevágá-
sában mintegy 800 méterre a villamosmegállótól látható a póriasnak ez a

módja. Itt is éppen úgy, mint a többi hasonló elfordulásoknál, egészen
vékony, gyéren füves lösz-, vagy humusztréteg védi meg a dolomit por-
lott rétegét a csapadékvizek lemosó hatásától. Egyben azonban ez a vékony
takaró a kzetet a kiszáradástól is óvja s így a felmelegedés napsütéskor
nemcsak es után választ le aragonitot, hanem minden esetben. A vékony
humusztakaró tehát közvetve az aragonltképzdést elsegíti s ezzel magya-
rázható itt a poriás. helyesebben aprózódás ersebb foka is.
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A dolomitképzdés és a poriás.

Legfeltnbben a réteges póriasnál volt szembetn, hogy a poriás
foka azonos mérték hhatás esetében is, a dolomitösszletbeu rétegenként
különböz lehet. A begyjtött minták mikroszkópiái vizsgálata kimutatta,
hogy a dolomit eredeti szövetében vannak olyan sajátságok

.

amelyek a póriast befolyásolják. A kzet szövetének alakulása pedig csak
a keletkezési körülmények ismeretével magyarázható.

Megállapítható volt, hogy a jobban porlott dolomitkzetet alkoto
egyes dolomitkristálykák apróbbak és a kötanyagként jelenlev kalcium
karbonát tartalom ezekben a mintákban több, mint a kevésbbé porlott

fajtákban. A dolomitanyagu kristályszemcsék mindkét esetben tömöttek
és homogének, a kötanyagként szerepl kalciumkarbonát pedig repe-
dezett, st helyenként hiányzik, úgyhogy a dolomitszeinesék többé
kevésbbé teljes illeszkedései között ásványos anyaggal ki nem töltött
terek mutatkoznak. Ez a körülmény arra enged következtetni, hogy
a kzet kalcium- és magnéziumkarbonát tartalmának dolomittá alakulása,
átkristályosodása jóval a kzet megszilárdulása után következett he,

mert csak így értelmezhetk a térfogatcsökkenéssel járó utólagos dolom i-

tosodáskor anyaggal ki nem töltött terek, repedések. vAragonitkiválás
szempontjából természetesen ilyen értelemben sokkal elnyösebb a finom-
szem szövet, mert ebben több lévén a hézagtérfogat, több vizet képes
magában tartani és a víz cseréldésénél is jobbak a feltételei. Ezekbl
viszont az is következik, hogy az olyan dolomit, amelynek dolomitosodása

8. ábra. Póriasra hajlamos és nem porlódó dolomitszövet két széls típusa.

.4) Aprószem kettssé kristálykákst aránylag sok ka’.eit anyag
(fekete) köt össze. A likacstérfogat magy.

B

)

A nagyszem, tehát közel normális dolomitban kevés a kaiéit

s nincsenek héz'agok. Ez ‘a szövet portásra nem hajlamos.

már a tengerben befejezdött, és amelyik a késbbiek során nem ment
át kristályosodási folyamaton, vagy ha bitumentartalmú volt és utóla-

gosan át is kristályosodott, ami által a kristályok anyagából kiszoruló
bitumenanyag a repedéseket eltömte, ezeken a dolomitokon a poriás
jelensége nem mutatkozhat még akkor sem, ha ers hévforrás-

hatás érte is ket. A fdolomit már keletkezési módjánál fogva mintegy
predesztinálva van a póriasra s az utólagos dolomitosodás mértéké-
nek a függvénye — azonos hhatás mellett a poriás erssége (8. ábra).

A dolomitporlódás és a karsztvíz.

A dolomitporlódás kérdése összefügg a karsztvízkérdéssel is. Különö-
sen vonatkozik ez a tömeges-, réteges- és barlangtípusú portásokra. Annál
tökéletesebb az aragonitkiválás feltétele a kzetben, minél ersebb a
vizesere, ami egyrészt ugyan a szövettl is függ, másrészt azonban a
karsztvíz mozgásának a következménye. Ez a vizsgálati irány még
további kutatásokat igényel (9. ábra).



A porlódás és a tektonika.

A hévforrások által kiváltott poriások mindig a tektonikai vonalakon
^

fekiisznek. Poriás nemcsak az északnyugat -délkelet irányú, minden való-
színség szerint stájer-mozgási szakaszba tartozó vonalakon mutatkozik.

j(

hanem ugyanolyan gyakran, az erre merleges firányon, északkelet-
j(

délnyugati vonalakon. A hévforrások hatásai ezekben az irányokban
#

kimutathatók a fedöhegységi tagokon is, a porlást kiváltó források tehál
a

fiatalabbak, valószínleg a stájer-mozgásokkal kezddtek.
A poriás és a tektonika közötti olyan értelm összefüggés, hogy a !

mozgások mechanikus dörzsölése idézte el a porlást, nincs. Ers mozgási
síkok vannak a dolomitban, dörzsbreccsiával, csúszási tükörrel, anélkül,
hogy a legcsekélyebb porlódásnyomok is megfigyelhetk lennének. Viszont
a törésvonalak, hévforrások és porlott dolomitok összefüggését számos
egyéb hévforrásmaradvány igazolja, melyek a feltárások SQ százalékában
minden kétséget kizáróan, a kérdést eldönt módon megfigyelhetk.

9. ábra. A tömeges-, réteges- és barlang-típusú poriás összefüggése. (A pilh>-

vörösvári. és pilisaentiváni terüle.en végzett megfigyelések alapján készül'.

idealizált szelvény.)

V : vetsík-keresztmetszet,
Vf: vetsíkkeresztmetszet hévforrásnyomokka],

t: tömeges típusú, gyengén porlott dolomit,

b: baVlang-típusú poriás,

r: réteges-porlás
d: ép dolomitkzet.,
K: karsztvíztükör.

JX

Gyakorlati következtetések és vonatkozások.

A dolomitporlódással kapcsolatos gyakorlati vonatkozások egyrészt
a kszénbányászatban a karsztvízveszéllyel, másrészt a dolomitporbányá-
szattal függenek össze.

A szövetében meglazult dolomit a karsztvíztükör szintje alatt vízzel

állandóan telítettnek tekinthet s ezt a vizet könnyen le is adja. Ezért
azoknak a vetsíkoknak karsztvízszint alatti megközelítése, amelyek
mentén a felsbb rétegekben bármiféle hévforrásbatás volt kimutatható,
veszélyes. Minthogy a mélységi dolomitporlódások leginkább a nagy-
kiterjedés tömeges-típusba tartoznak, bányászati mvelések során való.

érintésük komoly veszéllyel járhat, mert óriási mennyiség, könnyen
leadható karsztvizet tartalmazhatnak. Ha egyszer a vízbetörés megtörtént
a tárolás sajátos módja alapján könnyen érthet okokból, megállítani
nem lehet. Egyetlen védekezési mód: az elkerülés, ami viszont aránylag
könny, mert az ép dolomit a porlottabb részekbe jól felismerhet foko-

zatokon keresztül megy át. A porlott részek óvatos kerülése a karsztvíz-



i tükör aiatti szintben akkor is tanácsos, ba a már feltárt részekben nincs
különösebb vízszivárgás.

Dolomitporfejtés céljaira legelnyösebbek a másodlagos lelhelyü él-
ié

I fordulások. Minthogy azonban ezek minsége és tömege Kiszámíthatatlan,
legjobban ajánlhatók fejtésre az egyenletes minséget és nagy mennyi
ségeket szolgáltató barlangtípusú lelhelyek. A réteges portásnál kevés

i anyagot lehet nyerni, aránylag sok medd munkával, a kovákrts típusú
felhalmozódások anyaga viszont nem a Legjobb minség, mert mindig

í
tartalmaz több-kevesebb kvarcot, ami egyes .szemcsék összetapasztásával

í a szemnagyság különbözségét és egyenltlen keménységét okozza.

Dl| . /

í* I

i Összefoglalás.

A Budai-hegység területén nagy elterjedésben nyomozható a íelsö-

I triász különböz szintjébe tartozó fdolomit, amely sok helyen egészen

)

íímomszem, máshol durvább porainkban mutatkozik. A tömör dolomit-

I tói a legfinomabb poralakig átmeneti fokozatok vannak. A szerz ennek
i
a dolomitporlásnak keletkezési vizsgálatával foglalkozik.

A poriott részek felszíni elterjedése szerint pórias csak törésvonalak
keresztezdéseinél, egykori hévforrások nyomainak mutatkozási helyein
van. A poriott részek mélységi kiterjedésének vizsgálata szerint a poriás
nem felszíni jelenség, hanem a törésvonalak mentén mélyrehatólóan ész-

lelhet kzetelváltozás.
Nagyszámú poriott dolomitmintának mikrokémiai eljárásokkal tör-

tént vizsgálataival és egyes mintákban röntgenfelvételekkel aragonit-
tartalom is kimutatható volt. A jelenkori hévforrások hhatásának kitett

ép dolomitkzetekben lényegesen magasabb aragonittartalmat lehetett

kimutatni.
Szerz ezekbl a tapasztalati adatokból arra következtet, hogy a dolo-

mit porlódását aragonitnak kalcittá való, 8,7%-os térfogatnövekedéssel járó
átalakulási folyamata okozza. Ennek a folyamatnak kísérleti igazolására
megfelel módon a dolomi ..kzet hajszálrepedéseibe és szöveti hézagaiba
aragonitct vitt bele. Az így keletkezett dolomitminták néhány hónai)
múlva elporzottak.

Szerz a dolomitporlás folyamatát a természetben a következképpen
magyarázza: a hévforrások feltör vizei felmelegítik környezetük kzet-
anyagát, ahol is a kzet hajszálrepedéseiben és apró likacsaiban mozgó,
felmeleged vizekbl aragonit válik le. Magnézium ionok .jelenlétében

29' C-nál alacsonyabb hfokon is megtörténik az aragonitleválás. A h-
hatás megsznte után a kzet hajszálrepedéseit és szerkezeti hézagait
kitölt aragonit visszaalakul idvel kalcittá s a kzetet szétfeszíti. A por-
lódás foka az eredeti aragcnittartalommal egyenesen arányos.

Megállapítása szerint a póriasra való hajlam függ az eredeti dolo-
mit kzetszerkezetétl is. Legjobban porlódnak azok a kzetminták,
melyekben- a dolomit-kettcssó kristálykák aprók és ezeket aránylag sok
mészanvag tapasztja össze. Legkevésbbé porlódnak a normál dolomitok.

Részletesen foglalkozik a különböz dolomitporlási folyamatok tanul-
mányo:ásá.val s ezekbl messzemen következtetéseket von az egykori
hévforrások hfokára és egyéb jellegeire vona.kozólag. Megállapítja,
hogy a karsztvíz és a poriás típusai között szoros kapcsolat áll fenn.

Vizsgálatai, folyamán olyan dolomitporminták is adódtak, melyeknek
por’asz.ó tényezje piritbomlási folyamat volt, egy esetben pedig a
kzet reoed'seiben anhidri Írnek gipsszé alakulása a porlasztó folyamat.
Ez utóbbi két módja a poriásnak azonban alárendelt jelentség a

Budai-hegységben.



flaHHbie no Bonpocy cBoáctBa pacnbinoeMocin ponoMma b ropHOCTH Bypa.

Jl a c ,n ó H k y h :

Ha TeppHTOpmi ropnüCTH Byna b oojibiuiix KOJiiiHecTBax BCTpenaeTca hojiomht BepxHero
rpnaca. 9ia riopoaa bo MHonix MecTax ropHOCTH saaeraeT b Bnae njiacTOB MejiKO'3epHUCTO«

uhuin, MecTa.Mii ate n-xacTbi mieioT CTpyKTypy Kpynno*3epHHCToro necKa. B omexi nce, 3aeci

MO/KHO HaiiTH Bee npoMeacyTOHHbie CTaami paspbixjieHHOCTH CTpynTyp HOJiOMHTa : HaHHHan
< njiacTOB aojio.MHTa b KycKax a BnjioTb no nnacroB Mejibnaiiineii er hhjih.

Abtop, 3aHH.\iaflCb reHeniHecKii H3y*reHneM cBoiTBa pacnbuiaeMoeTH nopoa ^ojiOMina
iinipoKo aajieraiomero na noBepxHocTii ropHOCTH, oTMenaer, hto paccbinnaTOCTb HOJiOMHTa

nafunoHaeTcn Jinuib b rex Jieciax, we npu CKpemiiBamm jihhhíí eópocoB BiiHHhi btjih

Korpái to öhbuihx TaM ropaanx hctohhhkob. MecjienoBaHHeM BejniHHHbi yrjiyJieHHH pa3-

pbixjieHHbix naacTOB oh HOKa3biBaeT, hto pacnbiJieune nopoH He npencxaEjiíieT cooio HBJie=

nne, nponcmenmee na noBepxHocTH ropnocTH, ho b HanpaBJieHim jihhhh cópocoB b r.ny=

óimy 8aMeHaeTca H3MeHeHue nopopbi.

IIpoH3BeaeHHbie mhkpoxhmhhcckhm cnocooM MHoroHiicjieHimie HccjieflOBamia nap pac=

iibiaaiou;nMHca hojiomht8 mii noi;a3aan, hto nacn. hx coaepacuT b ceöe ejieabi aparoHHTa.

Coaepacaimé aparoHHTa b neKOTopbix opa3irax nopoabi hjih TiOKa3aHbi faKace 11 peffrre=

HOBCKHMH CHHXíKaMH.
B nopoaax uejibHoro KycuoBoro aojiOMirra, KOropbie mjih noaBepniyTbi • petócTBHK>

re.MnepaTypbi ropaaax hctohhiikob HaöjnoaaeTca 3HaHiiTe.JibHoe noBbiiiieHHe coaepataHua
aparoHHTa.

Ha ocHOBaHiiii aaHHbix, nojiyneHHbiM aBTopoxi H3 er ohbitob, oh aeaaeT BbiBoa Toro,

no paspHxjiemie hojiomhth npnanHaeTca npopeccoM npeBpamemia aparoHHTa b KaJibunii.

eoripoBosKaaeMoro YBejiHHeHiieM er o"eMa Ha 8.7%. /Ina toto, htoóbi bhhchhtb, hto npo=

ueec 9tot neilCTBHTejibHO cnocoöcTByex pa3pbixjieHHocTii hojiomhtü, aBxop npHöerHy,! k
ojienyromeMy onwTy : k TOHKne Tpemimbi h hsthbi cTpyKxypbi HOJiOMHTa oh 3anoJiHiui

aparoHHTOM : nyom HOJiOMHTa non sthm onbrroxi b TeneHiie necKOJibKux .\recaneB pa3Pbix=

JIHJJHCb.

llpouecc pacnbiaeHHOcxii HOJiOMHTa b npupone aBTop ofi"HCHaex cnenyioiHHM opa30.\i :

BHpacbiBaeMbie tophhhmh hctohhhk3mh bohbi corpeBaioT OKpyacaK>mne hx nopoabi, b

tohkhx xpemuHKax ii nopax rcoTopoii non ^eflCTCorpeTOií HBinKymeiícfl BoaH oiKJiaubiBaioTCH

aparoHHT. ripn HaniiHHH HOHOB-iiariie3HTa, npn xe.\inepaType Hnae 29’C% MoaceT nponaoiíTii

OTJiojKeHue aparoHHTa. üo npeKpanieHun neftCTBiia TeMirepaTypbi 3anojiHgioHíiilí toiikhc

TpemuHbi h cTpyKTypHhie inrubi aparoHHT CHOBa npeBpamaeTca b KanbnuT h pacnapaer

nopony.
CreneHB paapbixaeHHOCTH npaMO nponopqHOnajibHa nepBOHaHaoibHOMy KOJiHaecTBy

aparoHia.
Abtop rarcsKe yTBepaaeT, hto cKJioHHocTb k paspbixjieHino b o^biueii Mepe aaBnenx ox

cTpyKTypbi iiopoji aojio.MUTa. CnJibHee Bcero pa 3pbixjiaioTca TaKHe KycKH nopoa, b KOTopbi

KpncTaJinKn aBotíHoro coaaHoro aojioMHTa MejiKii h cKpenjiaioTCH Meatay cooio cpaBHHTejibHo

óojiihhm KOJinaecTBOM H3BecTK0B0 ít Maccbi. MeHee b er pa3p bix.ua raTca HopMaHHbie hojio=

miith. Abtop noapono 3aHHMaeTca H3yaeHHeM bhhob pa 3pbixjieHH0CTH nojiOMirra, aejiaa

npH ötöm BHEoabi npiiBOHaiHHe k ycTaHOBJieHino CBa3 H Meatay cboKctbom pa 3pbixaai0H0CTii

iiopoa h CTeneHbio TeMnepaTypn BO.a cymeGTBOBaBuinx icoraa-TO ropaaiix hctohhukob, nnreT

<’Ba3bii c apyriíMH xapaKTepHbiMH (JiaKTopaMH. ycTaiiaB.THBaeT, hto Meacay noanoHBeHHi.iMH

BoaaMH n BiiaaMH panbi-iiaeMOCTH nopoa oymecTByeT TecHaa cB33b.

B npoHeece cboiix uccJieaoBa.HHií áBTOp Bcrpex nuica c t3khmh BnaaMii pbixjiocrH

lOJiOMHTa, npu KOTOpbix ({laKTop pacnbiJiaeMOCTH npeacTaBJiaeT coCoio npouecc pacnaaeHHa

(panbijienaa) nnpiiTa, npu stom, aaate/ÖHJi Tanott cnynaii, noraa mojkho hjio HaóJiioaaTb,

Koma npouecc pác nbiJiaeMocTH HOJiOMHTa aBJiajica cjieacTBiieM npeBpameHaa b TperaiiHax

nopoHbi aHxiupiiTa b nme. JlBa nocjieaHiia cnocoa pacnbiJiaeMOCTH HOJiOMHTa b tophocth

Kvaa He npeacTaBJiaioT coöoio aBJieHHH, aacjiyasamero BHHMaHHa.



LA QUESTION DE LA DÉSINTÉGTAIQN EN POUDRE DE LA

DOLOMIE DANS LES MONTS DE BUDA

pár L. Jakucs.

Dans les monst de Buda la dolomie principale, appartenant a diver*

étages du trias supérieur, est trés répandue. En beaucoup d’endroits elle

est désintégrée en poudre fine, en d’autres en poudre plus grossiére

On trouve des transitions entre la roche compacte et la poudre la plus

fine. L’auteur a étudié la question de la cause de la désagrégation de la

dolomie.
Quant á roecurence superficielle des parties désagrégées, l’on ne

trouve la dolomie en poudre qu'á l’intersection des failles, á des endroits

indiquant la présence d’anciennes sources thermales. L’examination en

profondeur des parties désagrégées mentre, que la désintégration n’est

pás un phénoméne superficiel, mais une altération de la roche en profon-

deur accompagnant les failles.

L’examination pár des réactions microchimiques d’un graud nombrc
d’échantillons désintégrés, et l’étude aux rayons X de quelques éc'han-

tillons seulemenb a permis d’établir la présence de l’aragonite. Dans les

i'oches dolomitiques non altérées, expesées á l’aetion thermale des sources
chaudes d’aujourd’hui, la teneur en aragonite est élevée.

De ces observations l’auteur tire la conclusion que la désintégration
de la dolomie est causée pár la transformation de l’aragonite en ealcite,

accompagnée d’une augmentation de volume de 8,7%. Pour démontrer la

.justesse de cette hypothése i’auteur a introduit de l’aragonite dans les

fissures capillaires et les méats interlacunaires de la roche dolomitique.
Les échantillons ainsi traités se sont désintégrés en poudre au bout de
quelques mois.

L’auteur donne l’explication suivante du phénoméne de la désintég-

ration en poudre de la dolomie dans la natúré: Les eaux des sources
thermales échauffent la roche avoisinante. L’eau qui circule dans les

frissures capillaires et les pores fines de la roche y dépose de l’aragonite.

En présence d’ions de magnésium l’aragonite se dépose aussi á des tempé-
ratures au dessous de 29° C. Aprés la cessation de l’effet calorique, l’ara-

gonite remplissant les fissures capillaires et les peres fines de la roche
se transforme evec le temps en calcite et désagrége la roche. Le degré
de la désintégration est en relaticn directe avec la teneur originale en
aragonite.

Selon les observations de l’auteur l’aptitude á la désintégration en
poudre de la dolomie dépend aussi de la structure de la. roche originale.

Se désintégrent surtout les roches dans lesquelles les cristaux du sel

double sont petits et ils sont cimentés pár une matiére calcaire abondante.
Les dolomies normales se désintégrent le moins.

L’auteur s’occupe en détail des différentes formes de la désintégra-
tion en poudre de la dolomie, et il tire de ses études des conclusions
avancées concernant la température et d’autres traits caractéristiques
des anciennens sources thermales. 11 établit qu’il y a un relation étroite
entre l’eau de karst et les types de la désintégration.

L’auteur a aussi rencontré des échantillons de poudre de dolomie,
dönt l’agent désintégrant a été le décomposition de la pyrite; dans un
cas la cause a été la transformation de l’anhydrite en gypse. Ces deux
derniers modes de la décomposition sont d’une importance subordonnée
dans les monts de Buda.
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