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Abstract

In this work the petrographic and microstructural examination of the Palaeozoic rocks of the borehole 
Horváthertelend-1 (Hh-1) from 720 m to 850 m depth was made. In the borehole Hh-1 Pre-Miocene are 
carrying important informations about the geological and structural framework of the area.

Studied rocks Pre-Miocene rocks from 720 m to 850 m depth are black and dark grey claystone- 
greywacke with red arkose lenses which are asymmetrical, boudinages with limonitic rim. In the middle part of 
the core section a cataclasite zone was disovered. Microstructures suggest that the contact betveen the red 
arkose and the black rock types are tectonic.

In the lithological column from 790 m to 850 m there is a conglomerate and very-coarse sandstone body. 
In the case of this rock body, two rock types of different texture and composition alternates. In the upper part of 
the section there is a carbonate-cemented grain-supported or cement-supported conglomerate while the bottom of 
the section was identified as quartz-cemented matrix-supported conglomerate and very-coarse sandstone. 
Between these rock types there is a transition zone where the carbonate-cemented and the quartz-cemented 
conglomerate alternates.

The lithological heterogeneity and the deformational structures suggest the lower part of the borehole 
Hh-1 represents partly a fault zone where rocks of different types and ages are mixed.

Keywords: Horváthertelend, fault zone, cataclasite, greywacke, arkose

Összefoglaló

Munkánk során a Horváthertelend-1 (későbbiekben Hh-1) fúrásban 720 m és 850 m között feltárt, 
paleozoosként számontartott képződmények részletes kőzettani és mikroszerkezeti vizsgálatát tűztük ki célul. A 
Hh-1 fúrás által harántolt miocénnél idősebb képződmények fontos információt hordozhatnak a terület földtani 
és szerkezeti felépítéséről, így vizsgálatuk napjainkban felértékelődik.

A miocén képződmények alatt 720 m-től 790 m-ig fekete-sötétszürke agyagkő-grauwacke összlet 
található. A szakasz érdekessége, hogy rendszerint aszimmetrikus, boudinage szerkezetű, vastag limonitos 
szegéllyel rendelkező vörös arkózalencséket tartalmaz az uralkodóan sötétszürke alapkőzetben. Emellett a 
képződmény középső szakaszán foliált kataklázit jelenik meg. A mikroszerkezeti elemek arra utalnak, hogy a 
vörös arkóza deformáció eredményeként tektonikus határral ékelődik a sötét kőzettípusokba.

A rétegsorban 790 m-től 850 m-ig konglomerátum és homokkő összlet található, melyet két eltérő 
összetételű és szövetű kőzettípus váltakozása jellemez. Az összlet felső szakaszában karbonáttal cementált, 
szemcsevázú-cementvázú konglomerátum, míg az összlet alsó szakaszában kvarccal cementált, mátrixvázú 
konglomerátum és durvaszemcsés homokkő található. A kettő közötti átmenet azonban nem éles, hanem a 
középső szakaszban a két kőzettípus néhány méteres blokkokban váltakozik.

A kőzettani heterogenitás, illetve a deformációs szerkezetek alapján a Hh-1 fúrás paleozoos szakasza 
nagy valószínűséggel egy törészóna részét reprezentálja, melyben különböző litológiájú (és akár korú) 
képződmények keverednek.

Kulcsszavak: Horváthertelend, törészóna, kataklázit, grauwacke, arkóza
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Bevezető

Jelenleg hazánk egyik legjelentősebb környezetföldtani kihívása a nagyaktivitású radioaktív 
hulladéklerakó befogadására alkalmas földtani gátként szolgáló képződmény megtalálása. Erre a 
Bodai Agyagkő Formáció (BAF) bizonyul leginkább alkalmasnak, így e képződmény aktív kutatások 
tárgyát képezi. Az általunk vizsgált Horváthertelend-1 (Hh-1) fúrás rétegsora a BAF képződményeit 
nem harántolta, azonban elhelyezkedése miatt — mivel mindössze 3,8 km-re található a BAF goricai 
kifejlődésének alapszelvényétől, az Ibafa-4 fúrástól — fontos információkat biztosíthat a terület 
földtani felépítéséről és a képződmények szerkezeti viszonyiról. Ez a munka az OTKA PD 83511 
nyilvántartási számú téma keretein belül és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/27/11) 
támogatásával, valamint a Mecsekére Zrt. engedélyével készült.

1. A Horváthertelend-1 fúrás kőzettani vizsgálata

1.1. A Horváthertelend-1 fúrás rövid bemutatása és alkalmazott módszerek

A Horváthertelend-1 fúrást a Mecseki Ércbányászati Vállalat mélyítette 1986-ban, a 
„Hidrogenetikus U-érc Kutatási Program” keretében. A fúrás anyagának részletes kőzettani vizsgálata 
azonban egészen mostanáig nem készült el. Napjainkra a kőzetanyag jelentős része tárolási 
hiányosságok miatt megsemmisült. A H h-lfúrás 720 m-ig miocén, vagy fiatalabb képződményeket 
harántolt, majd 720 m-től 790 m-ig fekete-sötétszürke agyagkő-homokkő kőzettípust, továbbá a fúrás 
legalsó, 790 m-től 850 m-ig terjedő szakaszában sötétszürke konglomerátum és homokkő testet tárt fel 
(1. ábra).

Az általunk vizsgált szakasz 720 m-től 850 m-ig terjed. A felső finomtörmelékes képződményt 
sötétszürke agyagkő és aleurolit alkotja vörös, zöld elszíneződésekkel és szürke-vörös 
homokkőlencsékkel. A dokumentáció alapján a kőzet szabálytalan darabokra esik szét, mely elválási 
felszíneket rozsdabarna színű bevonat borít. Az átkovásodott agyagkőre jellemző, hogy 20-30°-os 
dőlésű síkok mentén válik szét. Az alsó, 790 m alatti szakaszt sötétszürke, közép-durvaszemcsés 
homokkő és konglomerátum váltakozása jellemzi, és ez a képződmény képezi a fúrás talpát is. A 
konglomerátum kavicsanyagában nagy gyakorisággal fordulnak elő granitoid, milonit, savanyú és 
intermedier vulkanit kőzettípusok. A két képződmény határát egy szegényes magkihozatallal 
jellemezhető zóna alkotja [1].

Munkánk során a Horváthertelend-1 fúrás korlátozott mennyiségű kőzetanyagának 
makroszkópos, illetve 81 vékonycsiszolat mikroszkópos kőzettani és mikroszerkezeti vizsgálatát 
végeztük el.
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1. ábra: A Horváthertelend-1 fúrás litológiai oszlopa a jellegzetes kőzettípusok feltüntetésével

1.2. A Horváthertelend-1 petrográfiai eredményei

A 720 m és 790 m között harántolt kőzettest jelentős részét fekete, foliált agyagkő és szürke, 
foliált grauwacke-kvarcgazdag grauwacke képezi, melynek törmelékanyaga kvarcból, intermedier
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vulkanitból és plagioklász földpátból áll. Ezek a kőzetek szinte mindig deformált állapotban fordulnak 
elő, rendszerint nyírt szövetűek és foliáltak. Az agyagos mátrix általában irányított szövetű, benne a 
szericit kötegekbe rendeződve, orientáltan helyezkedik el.

A sötét agyagkő-grauwacke összletben markánsan eltérő vörös arkóza települ, mely 
aszimmetrikus, gyakran boudinage jellegű lencsék formájában található a befoglaló kőzetben. A 
lencsék érintkezése rendszerint rozsdabarna foliációs felületek, vagy vékony, felőrölt zónák mentén 
történik. Az arkóza törmelékanyaga döntően kvarcból (főként monokristályos), földpát utáni 
agyagásvány pszeudomorfózából és opacitosodott biotitból áll, továbbá néhol mállott 
vulkanitszemcsék is előfordulnak.

A képződmény középső szakaszán, megközelítőleg 770 m és 780 m között egy intenzíven 
deformált szakasz található, melyben világosszürke-zöldesszürke, foliált kataklázit található. A kőzet 
agyagos mátrixában a szericitkötegek nagyon erősen irányítottak, az egyes grauwacke és vörös arkóza 
klasztok szigmoidálisan elnyírt szerkezetűek. A mikrotektonikai megfigyelések szerint a kőzet S-C 
szövetű, mely a foliált kataklázitokban gyakori deformációs bélyeg, és egyértelműen mutatja a kőzet 
tektonikus eredetét [2] [3] [4]. A rétegsorban a lencsék folyamatos méretcsökkenést mutatnak a 
kataklázit zóna irányába, ezzel feltehetően a deformáció mértékének növekedését jelzik.

A kőzettestben megjelenő kisléptékű kőzettani heterogenitás (vörös arkóza lencsék a fekete 
agyagkő-grauwacke alapkőzetben), illetve a deformációs szerkezetek, valamint a kataklázit zóna 
jelenléte arra utal, hogy a Hh-1 fúrás 720 m-től 790 m-ig terjedő szakasza egy törészóna részét képezi.

A 790 m-től 850 m-ig terjedő durvatörmelékes összlet kőzettanilag nem egységes. A kőzettest 
felső szakaszában szürke, polimikt, karbonáttal cementált, szemcsevázú-cementvázú konglomerátum 
található, míg a szelvény alsó részén sötétszürke, polimikt, kvarccementált, mátrixvázú 
konglomerátum és durvaszemcsés homokkő fordul elő. A két kőzettípus egy néhány méteres átmeneti 
jellegű zónán keresztül érintkezik, amelyben egymással váltakozva mindkét típus azonosítható. A két 
kőzettípus nem csupán szövetileg, de a szemcsék összetételében is jelentős eltéréseket mutat. A 
legmarkánsabb eltérés, hogy míg a karbonátcementes változatban savanyú vulkanit, addig a 
kvarccementes változatban intermedier vulkanit és fehér granitoid adja a magmás eredetű kavicsokat. 
További jellegzetesség, hogy a karbonátos változat kavicsanyagában dolomitkavicsok is megjelennek, 
melyek között, tűs baritkristályokat tartalmazó minta fordult elő. A lehordási területben és diagenezis
történetben megfigyelhető jelentős eltérések miatt feltételezzük, hogy ez a heterogén durvatörmelékes 
összlet a fent említett törészónához kapcsolódhat. A felmerült kérdések megválaszolása érdekében 
további vizsgálatokat tervezünk.
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