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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 geotechnikai és kémiai elemzésekkel kiegészítve, egy komplex 

kérdéskör megválaszolásához, amelyek a következőek: Milyen jegyek utalnak a 

felszínmozgásra? Hol van a csúszólap? Látható-e elváltozás az üledék színében, 

szerkezetében? Ásványos összetétel szempontjából van e indikátora a csuszamlásnak? A 

fúrások és a terepbejárások során begyűjtött mintákat több módszerrel elemeztem (He–

piknometria, fiziszorpciós mérések, lézeres szemcseméret elemzés, röntgen–pordiffrakció, 

termikus elemzés, infravörös spektrometria, CO2–gázvolumetria, atomabszorpciós és 

induktív csatolású plazma tömegspektrometria).  

A tervezett munkából elvégeztem a felszínről és a fúrásból származó minták analitikai 

vizsgálatát, valamint a kapott eredmények értelmezését a nyomelemadatok kivételével. 

A terepi megfigyelések alapján a vizsgált megcsúszott testet források határolják, és a 

szomszédos mozgó térrésztől egy stabil, homokkővel jellemzett partszakasz választja el, ahol 

nem észlelhetőek a felszínmozgásra utaló jegyek. Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy a 

hidrológiai körülmények mellett a felszínmozgások kialakulásában a terület földtani 

felépítése is jelentős szerepet játszik. 

Megállapítottam, hogy a megcsúszott üledékegységben létesített fúrómagok finomszemcsés 

üledékeket -fluviális iszap, idős lösz paleotalaj közberétegzéssel, vörösagyag, homok cm-es 

vályog zónákkal- tartalmaznak, amelyek a felszínen a csuszamlás során képződött, a csúszó 

test alsó szakaszát feltáró kitümkedésben is megtalálhatóak. Az ásványos összetételi 

elemzések alapján az üledékek karbonát és rétegszilikát tartalma igen széles tartományban 

változik, a felszíntől számított 2-3 m mélységben anomálisan alacsony a karbonát 

mennyisége, ellenben nagyobb mennyiségben montmorillonit jelenik meg, amelyet az üledék 

megemelt víztartalma kísér, illetve a felszíni kimetsződésnél vonalmenti szivárgások 

észlelhetőek. Ezek a néhány 10 cm vastagságú zónák a paleotalajokkal, illetve a 

kitüremkedésben és a csúszó test középső részén mélyített fúrásban is megfigyelt, méteres 

vastagságot meghaladó vörösagyaggal esnek egybe. Ez a megfigyelés azért jelentős, mert a 

területen a csuszamlás alsó zónáját a korábbi vizsgálatok a pannon agyaghoz kötik, azonban 

ezt a geoelektromos tomográfia vizsgálatok nem tudták megerősíteni.  



A kutatás másik felét képező infravörös módszertani vizsgálatok során, az egyes 

üledéktípusok infravörös spektrumai jellegzetes eltéréseket mutattak, a termikus elemzés és 

röntgen-pordiffrakció eredményeivel jó egyezést adva, ezért karakterisztikus infravörös 

sávterületeik arányszámai alkalmasak lehetnek a különböző mállottságú fokú üledékek gyors 

lehatárolására egy egy rétegsoron belül. A mállottabb üledékek egyúttal a fúrásban és a 

felszínen azonosított zavart, vízzel átjárt zónával esnek egybe. Igazoltam, hogy a minta 

legnagyobb intenzitású karbonát sávjának abszorbanciabeli és hullámszámbeli változását a 

mérés során a nyomás hatására, az alkotó mennyiségének függvényében beálló kitüntetett 

orientáció határozza meg. Megállapítottam, hogy a nagyobb mennyiségben rétegszilikátot -

elsősorban szmektitet- tartalmazó üledékek esetében a nagyobb hullámszám tartományban a 

sávterületeket alulbecsüljük a kisebb behatolási mélység és szemcseméret miatt.  
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