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A kutatási téma első évében agyagos üledékek infravörös spektrometriai vizsgálatához 

szükséges mintaelőkészítés kidolgozása folyt sztenderd minták és mechanikus keverékek 

felhasználásával, amelynek eredményeként ATR-FTIR adatbázist hoztunk létre a természetes 

agyagos üledékekben lévő ásványok azonosításához. A gyakorlati alkalmazását a doktori 

munkám második évében, az előző évben Kulcs telelpülésen kiválasztott felszínmozgásos 

területen valósítottuk meg más módszerek (lézeres szemcseméret elemzés, röntgen-

pordiffrakció, termikus elemzés) felhasználásával együtt egy komplex kérdéskör 

megválaszolásához, amelyek a következőek: Milyen jegyek utalnak a felszínmozgásra? Hol 

van a csúszólap? Látható-e elváltozás az üledék színében, szerkezetében? Milyen a csuszamló 

üledék vízvezető képessége? Ásványos összetétel szempontjából van e indikátora a 

csuszamlásnak?  

Kulcs lösz magaspartjának lábánál, a Hajóállomástól délre 3-3, a Duna partjára merőlegesen 

és azzal párhuzamosan létesítettünk 4-7 m mélységben fúrásokat, amelyekből a szemmel 

látható üledékszerkezetek leírását követően választottuk meg a mintavételelzési mélységeket. 

Körülbelül 50-60 mintára terjednek ki a részletes vizsgálatok. A magok felső részén szürke 

kőzetliszt, barna sovány agyag, mészmárga, míg az alsó részén finom-középszemcsés homok, 

homokkőpad jelenik meg. A szöveti megfigyelések alapján a szürke egység alatt két fúrásban, 

1,5-2 m mélységben zavart üledékszerkezet azonosítható, amely 40-60 % agyag méretű 

frakcióval jellemezhető, és elkülönül a szemcseméretében kőzetlisztes környezetétől. A 

homokos egységek kivételével az üledékek jelentős részét kétmaximumos görbe jellemzi és a 

homok frakció mennyisége 0-20% között változik. 



Az ásványtani vizsgálatok alapján az üledékeket főként kvarc (17-62%), kalcit (0-43 %), 

dolomit (0-30 %), és rétegszilikátok (muszkovit, klorit, illit, kaolinit) (17-68 %) alkotják. Az 

agyagfrakció 90 %-át montmorillonit, illit, ill. muszkovit adja. 

Az ásványos összetétel elemzések (XRD, termogravimetria, FTIR) rámutatnak arra, hogy az 

üledék felső része több karbonátot tartalmaz, mint az alsó része, míg a kettő között 

anomálisan kicsi a karbonát mennyisége, ellenben nagyobb részarányban montmorillonit 

jelenik meg, amelyet az üledék megemelt víztartalma kísér. A két egység közötti üledék 

irányában haladva a kalcit termikus vizsgálatai alapján a bomlási hőmérséklet csökken, amely 

kisebb fokú kristályosságra utal. Ez a zóna a korábbi feltárásokkal együttesen értelmezve a 

csuszamlás parti kifutásaként értelmezhető, amelynek kimetsződésénél vonalmenti 

szivárgások észlelhetőek. A csuszamláshoz köthető zóna fúrásokban észlelt vastagsága és a 

korábbi, területen végzett vizsgálatok együttes értelmezése alapján a magasparttól a Duna 

irányában kivékonyodik, míg a parti zónában párhuzamos szelvényben észlelt vastagsága 

közel azonos.  
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