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ÖSSZEFOGLALÓ 

Különleges kémiai és fizikai tulajdonságainak, valamint széles felhasználási 

lehetőségeinek köszönhetően napjaink egyik legfontosabb ipari ásványává vált a grafit, 

amely még az Európai Unió kritikus nyersanyagok listáján is szerepel (Critical Raw 

Materials, 2014). Eddig kevés hazai kutatás foglalkozott a magyarországi grafitokkal, ezért 

azt tűztem ki célul, hogy upponyi- és szendrői-hegységi feketepalákat vizsgálok meg 

dolgozatomban, amelyeket össze is hasonlítok néhány kárpáti lelőhely grafitos anyagával. 

Egy rövid ásványtani, képződési és ipari ismertetést követően, áttekintettem a 

nemzetközi, kárpát-övezetbeli és hazai grafit előfordulások irodalmát. A vizsgálatokhoz az 

Upponyi-hegységből Dédestapolcsánynál gyűjtöttem felszíni feltárásokból kőzetmintákat, 

a Szendrői-hegységből pedig a Szendrőlád-6 jelű földtani alapfúrás 278-295 m-es 

mélységekből származó kőzetanyagával foglalkoztam. A kárpáti összehasonlításhoz 

egyrészt Szlovákiából, egy Rimakokováról származó múzeumi példányt, illetve a 

Kokavka-1 táróból gyűjtött mintákat vizsgáltam meg, másrészt a parengi külfejtésből 

(Cătălinul, Déli-Kárpátok, Románia) származó grafitos kőzetmintákkal foglalkoztam. Az 

egyes lelőhelyekről származó mintákat különböző módszerekkel (polarizációs mikroszkóp; 

pásztázó elektronmikroszkóp és energiadiszperzív spektrometria, SEM-EDS; röntgen-

pordiffrakció, XRD és röntgen-fluoreszcens spektrometria, XRF) vizsgáltam meg. 

Méréseim alapján megállapítható, hogy mindegyik kőzetnek metamorf, nyírási 

deformációkra utaló szövete van. A Kokavka-1 táróból származó minta kivételével 

mindegyikben észlelhető a grafit, lelőhelyenként eltérő pikkelyméretben. A grafit 

epigenetikus, szerves anyag eredetű, amely regionális metamorfózis során, nyírási 

zónákban képződött. A szerves anyag eredetre utal a grafitban észlelt kevés kéntartalom, 

illetve a TiO2-okban és muszkovitban észlelt V-tartalom. A rimakokovainál és a parengi 

mintánál a metamorfózis az amfibolit fáciesbe esik (kb. 600 ± 50 °C, 4–5 kbar), azonban a 

dédestapolcsányi és szendrőládi minták esetében az egyszerre megjelenő két TiO2 

módosulat (anatáz és rutil) fázisdiagramja alapján becsülhetővé vált a képződési 

hőmérséklet és nyomás (~500-600°C között és 10 kbar alatt).  

A Dill-féle (2010) teleptani besorolás szerint mindegyik lelőhely a metamorf grafit 

előfordulások kategóriába esik. A kereskedelmi besorolásnál (Mitchell, 1993) pedig az 

„amorf grafit” kategóriába (Dédestapolcsány, Szendrőlád és Pareng esetében), illetve a 

„lemezes-pikkelyes grafit” kategóriába (Dédestapolcsány, Rimakokova és Pareng 

esetében) esnek a mintákban észlelt grafit pikkelyek. 
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ABSTRACT 

Due to its special chemical and physical attributes, as well as widespread usage, 

graphite has become one of the most important industrial minerals of nowadays. 

Furthermore, it is included on the critical raw materials list of the European Union (Critical 

Raw Materials, 2014). Up to now, just a few studies dealt with Hungarian graphite, so my 

aim was to examine black schists from Uppony Mts. and Szendrő Mts. in my thesis, and to 

compare them with some Carpathian graphite occurrences. 

After a short mineralogical and industrial description, the international, Carpathian 

and Hungarian graphite occurrences were reviewed. For the examinations, I collected rock 

samples from surface outcrops from Dédestapolcsány (Uppony Mts.), and I dealt with drill 

core samples from 278-295 m depth from the Szendrőlád-6 borehole (Szendrőlád, Szendrő 

Mts.). For the Carpathian comparison, I examined a museum sample from Kokava nad 

Rimavicou (Slovakia), collected samples from the Kokavka-1 adit (Slovakia), and dealt 

with graphitic rock samples from Pareng (Southern Carpathians, Romania). I have 

examined the samples with polarizing petrographic and ore microscopy, scanning electron 

microscopy with energy dispersive spectrometry (SEM-EDS), X-ray powder diffraction 

(XRD) and X-ray fluorescence spectrometry (XRF). 

According to my results, all rocks have metamorphic texture with marks of 

shearing deformations. Except the sample from the Kokavka-1 adit, graphite can be found 

in all samples with various flake sizes. The graphite is epigenetic, it is formed through 

regional metamorphism by organic material graphitization. S content in graphite and V 

content in TiO2 and muscovite refer to the organic material origin. In the case of Kokava 

nad Rimavicou and Pareng, the metamorphism is in the amphibolite facies (600 ± 50 °C, 

4–5 kbar). However, according to the phase diagram of the observed two TiO2 minerals 

(anatase and rutile) in the samples of Dédestapolcsány and Szendrőlád, the temperature 

and pressure of the formation can be estimated (between ~500-600°C and under 10 kbar). 

According to the economic geological categorization of Dill (2010), all occurrences 

fit to the metamorphic graphite deposit category. Regarding the raw material trade 

categories (Mitchell, 1993), smaller graphite flakes from Dédestapolcsány, Szendrőlád and 

Pareng fit the „amorphous graphite” category, whereas the bigger flakes from 

Dédestapolcsány, Kokava nad Rimavicou and Pareng fit to the „flaky graphite” (coarse-

grained and fine-grained flakes) category. 
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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

A grafit egyike a szén három polimorf módosulatának (Dill, 2010). Az emberiség 

már ősidők óta ismeri és használja, a prehisztorikus emberek például barlangrajzok 

készítéséhez, az egyiptomiak és a kelták fazekasáruk díszítéséhez használták a grafitot 

(Kogel et al., 2006). 

A középkor során más ásványokkal is összetévesztették, leginkább galenittel és 

molibdenittel. Ezért is nevezték a grafitot „plombago”-nak, mintha az ólom egyik változata 

lenne. Először C. von Gessner észlelte 1565-ben, hogy a grafit különálló ásvány, azonban 

összetételét csak 1779-ben állapította meg C. Scheele, amikor is grafit oxidálásával szén-

dioxidot állított elő, így bizonyítva, hogy a grafit a szén egyik formája. 1789-ben Abraham 

Gottlob Werner, német mineralógus nevezte el grafitnak a görög „gráphein” szó után, 

amely azt jelenti „írni” (Kogel et al., 2006). 

A grafit különleges fizikai és kémiai tulajdonságai révén (mint például kitűnő 

elektromos- és hővezetése) napjaink egyik legfontosabb ipari ásványává vált (Dill, 2010). 

Ráadásul az Európai Unió számára fontos stratégiai nyersanyag is a grafit, ezért az EU 

kritikus nyersanyagok listáján is szerepel (Critical Raw Materials, 2014).  

Tekintve, hogy eddig kevés hazai kutatás foglalkozott a magyarországi grafitokkal, 

grafitos képződményekkel, ezért azt tűztem ki a dolgozat céljául, hogy upponyi- és 

szendrői-hegységi feketepalákat vizsgálok meg, amelyeket összehasonlítok néhány kárpáti 

lelőhely grafitos anyagával. 

Dolgozatomban egy áttekintő ásványtani, képződési és ipari-alkalmazási ismertetést 

követően összefoglalom a nemzetközi, kárpát-övezetbeli és magyarországi grafit 

előfordulásokat. Ezt követően térek rá az egyes minták vizsgálatára. A dolgozatom 

számára kiválasztott upponyi-hegységi lelőhely a Dédestapolcsány melletti Rágyincs-

völgy lett (Tapolcsányi Formáció), ahonnan felszíni feltárásokból gyűjtöttem 

kőzetmintákat. A Szendrői-hegységből a Szendrőlád-6 jelű földtani alapfúrás (Szendrőládi 

Mészkő Formáció) 278-295 m-es mélységekből származó kőzetanyagát vizsgálom meg a 

grafitos anyag szempontjából. Ebben a témában már két tudományos diákköri dolgozatom 

is született (Majoros, 2017, 2018), ezek eredményeit felhasználva és új mérésekkel 

kiegészítve dolgoznám fel az upponyi- és szendrői-hegységi feketepalák vizsgálatát. A 

kárpáti összehasonlításhoz pedig egyrészt Szlovákiából, egy Rimakokováról származó 

múzeumi példányt, illetve a Kokavka-1 táróból gyűjtött mintákat, másrészt a parengi 

külfejtésből (Déli-Kárpátok, Románia) származó grafitos kőzetmintákat vizsgálok meg. 
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A begyűjtött mintákból felületi és vékonycsiszolatokat készítettem optikai és 

elektronmikroszkópos (SEM-EDS) vizsgálatokra, valamint porítottam röntgen-

pordiffrakciós (XRD) és röntgen-fluoreszcens spektrometriai (XRF) vizsgálatokra. Ezen 

módszerekkel együttesen egyrészt meg lehet állapítani a grafit jelenlétét és megjelenési 

típusait a mintákban, másrészt jól tanulmányozhatók a grafit mellett előforduló 

ásványtársulások is. Végül az észlelések alapján megpróbáltam megállapítani a grafitos 

anyag genetikáját, továbbá megjelenése alapján besorolni a megfelelő ipari kategóriákba. 

2. A GRAFIT ÁSVÁNYTANI TULAJDONSÁGAI ÉS KÉPZŐDÉSE 

A grafit az elemi szén hexagonális rendszerben kristályosodó polimorf módosulata, 

amelynek a természetben két gyakori politípus megjelenése ismert (1. ábra): a 

termodinamikailag stabilabb 2H (hexagonális), valamint a metastabil 3 R (romboéderes) 

formák (Kwiecińska és Petersen, 2004). 

  

1. ábra: Hexagonális 2H (A) és romboéderes 3 R (B) kristályrácsú grafit (Reynolds, 

1968). 

 

Egy szén atomban az elektronok eloszlása a következő: 1s
2
 2s

2
 2p

2
. A grafit 

kristályban minden szén atom három σ és egy π kötéssel rendelkezik. A σ kötések hossza 

1.42 Å, amelyek egymással 120°-os szöget zárnak be, és szabályos hatszögekből álló 

rétegeket formáznak. A szén atom negyedik elektronja π kötéssel kapcsolódik a 

szomszédos atomokhoz. Ezek alapján a grafitnak heterodezmikus réteges szerkezete van. 

Szerkezete hattagú gyűrűkből áll, amelyekben minden atomnak a három legközelebbi 

szomszédja egy szabályos háromszög csúcsainál helyezkedik el. A planáris rétegeken belül 

kovalens és fémes kötés közötti átmeneti kötéseket tartalmaz, az egyes rétegeket pedig van 

der Waals kötések kötik össze (Kwiecińska és Petersen, 2004). Ezeknek köszönhetően a 
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grafit lemezei (pikkelyei) hajlékonyak, és (0001) szerint kitűnő bázislap szerinti hasadást 

mutatnak (Dill, 2010). 

A grafit zsíros tapintású, a Mohs-féle keménységi skálán alacsony értékű (1), 

sűrűsége 2,2 g/cm
3
 (Dill, 2010). Színe a feketétől a szürkésfeketéig változik, fémes fényű, 

opak ásvány (Szakáll, 2005). Egyaránt vannak fémes tulajdonságai, mint a kitűnő 

elektromos- és hővezetése, valamint nemfémes jellemzői, mint a magas hőállósága és 

csúszóssága (Dill, 2010). 

Makroszkópos megjelenése általában lemezes-pikkelyes, ritkán gömbös-szemcsés 

vagy szálas-rostos. A nagyobb grafitkristályok ezüstszínűek, hexagonális pikkelyes 

megjelenésűek és erős fémes fénnyel rendelkeznek (Kwiecińska és Petersen, 2004). 

Mikroszkópos megjelenését illetően a kriptokristályos (szabad szemmel nem 

látható szemcsék) grafit kőzetszínező pigmentként jelenhet meg újrakristályosodott 

mészkövekben, márványokban, palákban és fillitekben. A kriptokristályos grafitos por 

néha mikroredőket, mikrolaminákat, slíreket és ereket is formálhat a kőzetekben. Kvarcitos 

palákban és kvarcitokban a grafit vagy pikkelyeket, vagy aggregátumokat alkot. A 

magasabb fokú metamorf kőzetekben (amfibolit és granulit fácies) eltérő kristályformái 

figyelhetők meg a grafitnak, egyrészt mint elkülönült idioblasztok, másrészt mint lécszerű, 

szálas-rostos, táblás szerkezetek (Kwiecińska és Petersen, 2004). 

Jellegzetes kísérő ásványai a grafitnak a goethit, „hidro-hematit”, ilmenit, anatáz és 

a brookit (Kwiecińska és Petersen, 2004). 

A grafit optikailag egytengelyű ásvány, reflexiós mikroszkópban vizsgálva enyhén 

barnásszürke színű, erős pleokroizmussal, bireflexióval és anizotrópiával, valamint változó 

reflexiós mutatóval rendelkezik (Galopin és Henry, 1972; Kubovics, 1993; Kwiecińska és 

Petersen, 2004). Polírozott felületen végzett reflexiós vizsgálatok értékei markáns 

különbségeket mutatnak a szerves anyag grafitosodásának függvényében (Ramdohr, 1980). 

Rogers (1995) a grafitosodás szakaszait a következőkre osztotta fel: elő- vagy 

pregrafitosodási szakasz (aromás szén réteg), előzetes grafitosodási szakasz 

(mikrooszlopos grafit), közepes fokú grafitosodás (barázdált grafit) és magas fokú 

grafitosodás (kemény grafit). Zheng et al. (1996) a különböző mikroszerkezeti típusokkal 

megjelenő grafitosodási fokozatokat nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóp 

segítségével vizsgálták. Ők például széngrafitnak nevezik a szenes anyagok kontakt 

metamorfózisával, a magmás intrúzió eredményeként képződő grafitot. Kwiecińska és 

Petersen (2004) pedig egy négyes osztályozást állított fel: (1) grafit, (2) szemigrafit, (3) 

természetes koksz és (4) természetes faszén. 
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A jól kristályosodott grafit 400°C-nál nagyobb hőmérsékleteken képződik (Landis, 

1971), képződési környezete lehet egyrészt metamorf (regionális vagy kontakt), másrészt 

magmás folyamatokhoz kapcsolódó hidrotermás jellegű (Dill, 2010). Kiindulási anyaga 

eltérő a képződési körülményeknek megfelelően: karbonát ásványok elbontása (Galvez et 

al., 2013) vagy szerves anyag metamorfózisa (Kwiecińska és Petersen 2004). 

Kőzetfejlődési szakaszok szempontjából lehet a kőzettel egyidejűleg képződő 

(szingenetikus), vagy később kifejlődő (epigenetikus). A szingenetikus grafit rétegekként 

figyelhető meg a metamorf kőzetekben, ezzel szemben az epigenetikus grafit 

laterálszekrécióból származik, és kitölti a pegmatitokat és metamorf kőzeteket átjáró ereket 

(Erdosh, 1972). 

3. A GRAFIT FELHASZNÁLÁSA ÉS TERMELÉSE 

Grafit található számos műszaki eszközben, a különböző megjelenési formáit eltérő 

módokon hasznosítják és alkalmazzák. A nyersanyag kereskedelem létrehozott egy 

kategorizálási rendszert, amelyben a szemcseméret és fizikai megjelenés alapján 

osztályozzák a grafitot. E szerint három típusát különböztetik meg (2. ábra): (1) amorf 

grafit (szemcsék kisebbek 70 μm-nél), (2) darabos (angolul lump, vein) grafit (kristályok 

nagyobbak 4 cm-nél) és (3) lemezes-pikkelyes grafit (durvaszemcsés, ha nagyobb 150 μm-

nél; finomszemcsés, ha 70-150 μm közötti) (Mitchell, 1993; Simandl et al., 2015). 

Ásványtanilag az amorf kifejezés helytelenül használt, mivel a grafit kristályosságát 

tekintve nem amorf, hanem finomszemcsés (Dill, 2010), amely a kriptokristályos 

megjelenési formának felel meg. 

 

2. ábra: A természetes grafit nyersanyag kereskedelemben jelenleg elérhető fő kategóriái. 

Simandl et al. (1995) alapján módosítva. 
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3.1. FELHASZNÁLÁS 

A legtöbb természetes grafitot elektródákban, elemekben és akkumulátorokban, 

kohászatban, valamint tűzállóiparban, acélgyártásban, autóiparban fékbetétekként, illetve 

kenőanyagként használják fel (3. ábra; Shaw, 2013). 

A tűzállóipari és modern csúcs-technológiai alkalmazásai teszik a grafitot kritikus 

nyersanyaggá az iparosodott országokban. Néhány példa a csúcs-technológiai 

alkalmazásokra: lítium-ion akkumulátorok, nagy kapacitású áramtároló eszközök, továbbá 

grafit származékok, mint például a grafén (Sadasivuni et al., 2014; Dickson, 2014), 

gömbgrafit, expandált grafit és grafitfólia (Simandl et al., 2015). A grafén egyatomnyi 

vastagságú grafitréteg, amelyet hexagonális (méhsejt-szerű) elrendezésben lévő 

szénatomok alkotnak. „Csoda anyagnak” tartják, mivel különleges tulajdonságai révén 

többek között alkalmazzák kompozit anyagokban, elektronikai eszközökben, 

energiatárolókban, generátorokban, membránokban, 3D nyomtatókban, szenzorokban, 

illetve az optikában és a gyógyászatban is (Mertens, 2015). A gömbgrafitot, amely lehet 

szintetikus vagy pikkelyes grafitból előállított, eredetileg a lítium-ion akkumulátorokhoz 

fejlesztették ki (Herstedt et al., 2003; Wu et al., 2006; Wang et al., 2008; Shaw, 2013). Az 

expandált grafitot szintén pikkelyes grafitból állítják elő (Simandl et al., 2015). 

 

3. ábra: A grafit fő alkalmazási területei 2012-ben. Shaw (2013) adatai alapján módosítva. 

 

Az ipar számára szintetikusan is előállíthatják a grafitot, ilyenkor egy széntartalmú 

anyagot (a leggyakrabban kőolaj kokszot) tesznek ki a grafitosodás hőmérsékletének 

(Kogel et al., 2006). Primer szintetikus grafit esetén a kőolaj kokszot 2600-3000°C közötti 
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hőmérsékleten grafitizálják, másodlagos szintetikus grafitot („por vagy törmelék”) pedig 

adalékanyagok nélkül, 2800°C-on állítják elő az égetett kőolaj koksz hőkezelésével (Dill, 

2010). 

A természetes és szintetikus grafitra való igény várhatóan világszinten növekedni 

fog, mivel egyre nő a nem-szénhidrogén alapú energiai alkalmazások köre is, amelyek 

grafitot használnak fel. A globális grafit felhasználás növekedés előtt áll az új technológiai 

fejlesztések révén, például az űrkutatásban, üzemanyagcelláknál, a grafénnál, Li-ion 

akkumulátoroknál, nukleáris reaktoroknál és a napelemeknél. A nagy mennyiségű grafitot 

felhasználó acélgyártás és egyéb metallurgiai tevékenységek köre szintén növekedni fog 

(Olson, 2018). 

A grafit-ipar jövőjét tekintve kulcsfontosságú a grafit finomítására és 

újrakristályosítására való képesség. Ezeknek a különböző finomítási technikáknak 

köszönhetően tudják alkalmazni az elektronikaiparban, továbbá fóliaként, 

súrlódáscsökkentő és kenőanyagként (Olson, 2018). 

3.2. TERMELÉS 

A világ 2015. évi természetes grafit termelését 1,16 millió tonnára becsülik, Kína a 

világelső 780 000 tonnával (~67%), utána jön India 170 000 tonna éves termeléssel 

(~15%), aztán Brazília 80 000 tonnával (~7%), Kanada 30 000 tonnával (~3%), majd 

Észak-Korea, Mexikó és Oroszország következnek. Ez a hét ország felel a világtermelés 

97%-áért (Olson, 2018). 

Ami Európát illeti, a grafittermelésnek jelentős történelme van, már az ókorban is 

ismerték és bányászták. Napjainkban csupán néhány országban folyik kitermelés, 

világviszonylatban kis méretű telepeken (Földessy et al., 2013). Az európai gazdasági 

térség (EU35) 2012. évi természetes grafit termelése 7000 tonna volt, amely a 

világtermelés 0,3%-ának felel meg. Ennek 95,5%-a Norvégiából, 3%-a Ausztriából, 1,5%-

a pedig Németországból származik (Brown et al., 2014). Ez azonban nem fedezi az EU35 

országok grafit szükségleteit, emiatt kb. 100 000 tonna importált grafitra van szükség 

évente (ECGA Annual Report, 2015). Többek között ezért is dolgozta ki az Európai Unió a 

kritikus nyersanyagok listáját, amelyen a számára fontos stratégiai nyersanyagok 

szerepelnek, így köztük a grafit is (Critical Raw Materials, 2014). 
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4. A GRAFIT DILL-FÉLE (2010) TELEPTANI OSZTÁLYOZÁSA 

Dill (2010) egy széles körben használt teleptani osztályozási rendszert készített, 

amelyben megkülönbözteti a magmás, tektonikai szerkezethez kötött, üledékes és 

metamorf grafittelepeket. A következő alfejezetekben a különböző genetikájú telepeket 

mutatom be röviden nemzetközi példákkal illusztrálva. 

4.1. MAGMÁS GRAFITTELEPEK 

Grafit nyomokat, illetve darabokat azonosítottak különböző magmás kőzetekben, 

például gabbróban és peralumíniumos dácitban (Tsuchiya et al., 1991; Kanaris-Sotiriou, 

1997). 

4.1.1. GRAFIT PEGMATIT 

Az oroszországi Hackman-völgyben, a Yukspor-hegyen és a Khibiny masszívumon 

a grafit alkáli pegmatitokban fordul elő (Jaszczak et al., 2007). A keralai Khondalite-övben 

(D-India) a szenes fluidumoknak a magma áramlásával történő együttes szállítódását az 

egymás mellett megfigyelhető, CO2-gazdag zárványokban dús, grafittartalmú pegmatitos 

dájk, a wollastonit-tartalmú Ca-szilikát és gneisz-charnokit szintek igazolják (Satish-

Kumar és Santosh, 1998). 

4.1.2. GRAFITTARTALMÚ NEFELINSZIENIT 

Számos grafittelep ÉNY Mongóliából ismert, például az Itge Naidvar és Khargana 

Gol telepek (United Nations, 1999). Az utóbbi telepnél az alsó kambriumi mészkő és a 

devon korú szienit tömzs közötti érintkezési zóna finomszemcsés grafittal van kitöltve 

(Dill et al., 2006). A grafitra az „amorf” nyersanyag kereskedelmi kifejezés illik, és ez 

megegyezik a közeli Tsagaan Chuluut területen lévő flázeres márványban található 

grafittal (Dill, 2010). 

4.1.3. GRAFITTARTALMÚ SZKARN 

A mongol telepeknél második generációs grafitként egy jól kristályosodott, erekben 

előforduló, pikkelyes grafit figyelhető meg. Bár a telepek mérete nem egyezik meg, de 

összehasonlítva a grafitok külső megjelenését és kristályosságát, ez áll legközelebb a Srí 

Lanka-i grafithoz (lásd 4.2.1. alfejezet) (Dissanayake, 1994). A szerkezeti és szöveti 

tulajdonságokat figyelembe véve, a grafit valószínűleg egy átmenet a szkarn-típusú grafit 

dúsulásba. További szkarn-típusú grafittelepek ismertek a grenville-i kőzetekből (USA, 

Kanada), valamint Botogolból (K-Oroszország). Az utóbbi példa megmutatja, hogy 
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számos reakció egyszerre működik a grafittelepek képződése során, így nem mindig 

egyértelmű, hogy melyik folyamat is volt döntő fontosságú a grafit feldúsulásakor (Fogg és 

Boyle, 1987; Dill, 2010). 

Továbbá szkarn telepek ismertek még Tromso közelében (Norvégia), ahol 200 m 

hosszú és 5-6 m átlagos vastagságú, 20-30% grafitot hordozó szkarn lencsék figyelhetők 

meg. Ezek a lencsék csillámpalákban fordulnak elő, amelyeket metagabbrók és gránitok 

vesznek körül (Bugge, 1978). 

4.2. TEKTONIKAI SZERKEZETHEZ KÖTÖTT GRAFITTELEPEK 

4.2.1. ERES TÍPUSÚ GRAFITTELEPEK 

A grafit-erek magmás tevékenységhez társuló, magas fokú, dinamotermális úton 

metamorfizált övekben képződnek. Ilyen telepek vannak Québecben, Kanada; New 

Hampshire-ben, USA; Bogala Mine-ban, Srí Lanka (I. melléklet) és D-Keralában, India 

(Wadia, 1943; Dobner et al., 1978; Rumble és Hoering, 1986; Rumble és Chamberlain, 

1988; Soman et al., 1986; Katz, 1987; Carlson et al., 1990; Sutphin, 1991; Simandl et al., 

1995). 

Ezek a grafit-erek nyíró- és vetőzónákban alakulnak ki, amelyek számos 

mellékkőzetet keresztezhetnek a gránitos és intermedier mélységi magmás kőzetektől, a 

pegmatitokon át, egészen a márványokig. A grafit durva pikkelyes formában fordul elő a 

mellékkőzetre merőlegesen, vagy párhuzamosan a palássággal és a vetőagyaggal (Dill, 

2010). 

4.2.2. ERES TÍPUSÚ IMPSZONIT-SZEMIGRAFIT ÁSVÁNYOSODÁS 

A szilárd szénhidrogének törések és kvarcerek mentén koncentrálódhatnak, és 

együtt társulhatnak urántartalmú fekete ércásványokkal (Dill, 1983). A teléres telepekben 

található, természetes, allochton bitumenes anyagoknak számos kategóriái vannak (Jacob, 

1967, 1989, 1993; Cardott et al., 1989). A legmagasabb reflektanciájú szilárd bitument 

például impszonitnak nevezik (Levine, 1987; Levine et al., 1991). A kataimpszonit pedig 

fokozatosan megy át szemigrafitba (Dill, 2010). 
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4.3. ÜLEDÉKES GRAFITTELEPEK 

4.3.1. REZIDUÁLIS GRAFIT 

Egy reziduális grafittelep jött létre Tamatave–Marovintsy-nál (Madagaszkár), ahol 

a mállás során a környező mellékkőzet szilikátjai kilúgozódtak (Murdoch, 1967; Fogg és 

Boyle, 1987). 

4.4. METAMORF GRAFITTELEPEK 

A kristályos lemezes és a mikrokristályos grafittelepek különböző metamorf 

körülmények között fejlődhetnek ki (Dill, 2010). 

4.4.1. METAPSZAMMIT-PÉLITEKBEN ÉS MÁRVÁNYBAN ELŐFORDULÓ GRAFIT 

REGIONÁLIS METAMORFÓZIS ESETÉN 

Ezek a grafittelepek a premetamorf kőzetben, például karbonátokban és palákban 

lévő szerves anyagból fejlődhetnek ki regionális metamorfózis útján. A grafit 

kristályossága a metamorfózis fokával van kapcsolatban. A legkedvezőbbek az amfibolit 

és granulit fáciesű metamorf területek. Csupán néhány példa ilyen típusú telepre: Pargas, 

Finnország; Sierra de Aracena, Spanyolország; Québec és Ontario telepei, Kanada és New 

York állam, USA (Metzger, 1954; Rodas et al., 2000; De Boorder et al., 2006). A Cseh-

masszívum DNy-i szélénél is számos ilyen grafittelep fordul elő: Kropfmühl-Pfaffenreuth, 

Németország; Mühlberg, Ausztria; Černa, Krumlov, Koloděje nad Lužnicí és Staré Město, 

Csehország (Dill et al., 2008). 

4.4.2. METAPSZAMMIT-PÉLITEKBEN ÉS MÁRVÁNYBAN ELŐFORDULÓ GRAFIT 

KONTAKT METAMORFÓZIS ESETÉN 

Széntelepek metamorfózisából származnak a felső-karbon korú, alpi molassz 

üledékekben előforduló grafittelepek (Kaisersberg és Trieben, Ausztria; Pinerolo-völgy, 

Icla és Brutta-Comba, Olaszország). Ezekben az átalakult széntelepekben közös az 

„amorf” grafit jelenléte, a grafit metaantracittal, antracittal, koksszal és szulfidokkal társul 

(Dill, 2010). 

Kontakt metamorf folyamatok lehettek felelősek a Sonora tartományban, Mexikó; 

Kelloggnál, USA és az oroszországi Nizhnyaya Tunguskanál létrejövő grafittelepeknél, 

azonban ezek a telepek szintén eredeztethetők széntelepekből, akárcsak az Alpok esetében 

(Weis és Salas, 1978). 
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5. KÁRPÁT-ÖVEZETBELI ÉS MAGYARORSZÁGI GRAFIT ELŐFORDULÁSOK 

Már az előző fejezetben, a Dill-féle (2010) teleptani osztályozási rendszerben is 

láthatóak voltak európai előfordulású példák grafittelepekre, azonban ebben a fejezetben 

kifejezetten a kárpát-övezetbeli és a hazai grafit előfordulásokra koncentrálok. 

5.1. KÁRPÁT-ÖVEZETBELI GRAFIT ELŐFORDULÁSOK 

Csehországban (Uherský Brod közelében, Nezdenicénél és Ordějovnál) andezit 

repedéseiben finomszemcsés grafit található, amely lokálisan kalcittal társul (Szakáll, 

2002). 

Szlovákiában két grafit típust különböztetnek meg technológiai szempontból, az 

egyik a mikrokristályos vagy amorf grafit, a másik a kristályos lemezes-pikkelyes grafit 

(Očenáš et al., 1992). Az első típusra a szén alacsony fokú grafitosodása jellemző, ilyen 

például a kadlubi telep (Sombathy, 1949), ahol a grafitpala-lencsék karbon korú fillitek és 

arkózák fedőjében alakultak ki (Zuberec et al., 2005). Az első típusnál a grafit kőzetalkotó 

komponensként mikrokristályos (0,1-0,001 mm-es pikkelyek), illetve kriptokristályos 

(„amorf”, <0,001 mm-es szemnagyság) formában fordul elő a Tátrikum, Veporikum és 

Gömörikum grafitos paláiban. Továbbá finom érkitöltések formájában magnezit-

telepekben is gyakran megfigyelhető (Bačo et al., 2015). 

A második típusnál a kőzetet közepes vagy magas fokú metamorfózis érte, ilyen 

például a rimakokovai (Kokava nad Rimavicou) telep (Petro et al., 1998; Bačo et al., 

2015). Ennél a grafit technológiai szempontból makrokristályos megjelenésű, akár 0,8 

mm-es nagyságú pikkelyek is megfigyelhetők. Hasonló típusú grafit található még 

Murányhosszúrétnél (Muránska Dlhá Lúka) metakvarcitokban, valamint csillámpalákban, 

paragneiszekben és granitoidokban Csavajó (Čavoj), Gápel (Gápel’), Breznóbánya 

(Brezno) és Kozlovo lelőhelyeknél is (Bačo et al., 2015; Zuberec et al., 2005). 

A Chochołowska-völgyben (Lengyelország) néhány metamorf kőzetben elszórva 

(palákban és kvarcitokban) apró (<0,2 mm-es nagyságú) grafit szemcsék figyelhetők meg 

(Kapera és Michalik, 1995). A Myślenice közeli fúrásnál pedig palákban is észlelhető volt 

grafit kvarccal, kaolinittel és vermikulittal társulva (Szakáll, 2002). 

A Máramarosi kristályos masszívum metamorf kőzeteiben (Rahó/Rakhiv és 

Csivcsin-hegység térségében, Ukrajna) a grafitok és „grafititek” széleskörűen elterjedtek. 

A Csivcsin-hegységben palákból, kvarcitokból és kvarcitos palákból, valamint flis 

agyagjaiból „metaantracit” ismert. Továbbá grafitos kőzeteket találtak az Aľbin folyó 

környezetében, 1,5 km-es hosszon 12 pontnál. Ezeken kívül új grafit előfordulásokat 
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figyeltek még meg Gyertyánligetnél (Kobiljetszka Poljana), valamint a Berlebashka-hegy 

és a Kvasna-hegy gerincén. A grafit általában vékony rétegeket, lencséket és fészkeket 

alkotó, kisebb aggregátumokban észlelhető, amelyek vastagsága akár 20 cm-es is lehet 

(Szakáll, 2002). 

A román Kárpátokban a grafit szinte majdnem minden nagyobb metamorf 

sorozatban előforduló ásvány, azonban iparilag fontos dúsulásai csupán az Olt völgye 

(Cătălinul, Ungurelaş) mentén ismertek (Déli-Kárpátok). A grafiton kívül „metaantracit 

vagy pregrafit” is ismert perm-liász korú, anchimetamorf sorozatban Schelánál, a Zsil-

völgye mentén (Szakáll, 2002). 

5.2. MAGYARORSZÁGI GRAFIT ELŐFORDULÁSOK 

A kárpáti grafit előfordulásokhoz viszonyítva a magyarországiak általában kis 

kiterjedésűek és elszórtan helyezkednek el, főként a metamorf képződményeket hordozó 

hegységi területeken. 

Kósa és Fazekas (1981) szerint a Soproni-hegység Fertőrákosi-palasziget 

csillámpalájában a szenesedés-grafitosodás gyakori jelenség, ahol a szénülés foka az 

antracit állapotot el nem érő kőszéntől a grafitig terjed. 

A Kőszegi-hegység Kőszeg, Velem és Cák térségében üledékes kőzetek kisfokú 

metamorfózisával fillit, mészfillit, kvarcfillit, kristályos mészkő és metakvarcit képződött, 

amelyekben néha grafitszerű (antracitnak, metaantracitnak is nevezett) anyag figyelhető 

meg (Szakáll et al., 2016). A fillitekben Demény (1985) jól kristályos, hexagonális 

pikkelyekben megjelenő grafitot is kimutatott. 

Árkai et al. (1981) észlelései alapján az Upponyi-hegység paleozóos korú kőzeteit 

változó intenzitású, nagyon kisfokú (anchizónás) és kisfokú (epizónás) dinamotermális 

metamorfózis érte. Fülöp (1994) szilur-karbon korú, anchizónás metamorfózist szenvedett 

sötétszürke, fekete agyagpala, kovapala és radioláriás lidit váltakozását írta le Nekézseny 

és Dédestapolcsány térségében. Árkai et al. (1981) szerint az agyagpalában található 

grafitszerű szerves anyag a grafithoz áll szerkezetileg a legközelebb, amely a palássági 

síkok mentén, a nyírt zónákban, az irányított nyomás hatására alakult ki. 

Árkai (1977) a Cserehát és Szendrői-hegység paleozóos korú kőzeteit vizsgálva 

megállapította, hogy ezeket szintén érte metamorfózis, mégpedig a nagyon kisfokútól a 

közepes fokozat alsó határáig terjedő hatás. Raincsákné Kosáry (1978) esetenként változó 

mennyiségű grafitszerű anyagot észlelt a devon korú szürke, sötétszürke vagy fekete 

agyagpalában, kovapalában, fillitben és metahomokkőben. Ezek legjobb feltárásaik Irota, 
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Gadna és Szendrő környékén ismertek (Szakáll et al., 2016). 1990-ben folyt egy átfogó 

földtani-geofizikai kutatás (Hermesz, 1990) a szendrői-hegységi grafitos, metaantracitos 

palák vizsgálata céljából, amely során főként a Szendrőlád ÉK-i részén lévő Helle-patak 

menti kibúvásokat vizsgálták, de gyűjtöttek mintákat a szendrői palabányából és Gadna 

környékéről is. Vizsgálataik alapján a kőzetekben észlelt szénült anyag átalakultsági foka a 

mérsékelten rendezetlen szerkezetű grafit állapotnak felelt meg (Hermesz, 1990). 

A Cserehát és Szendrői-hegység területén több fúrásos kutatást is végeztek. Árkai 

(1977), valamint Földvári M. (1973) vizsgálatai alapján a kőzetek fekete színét okozó, 

grafitszerűnek (grafitoidnak, metaantracitnak) nevezett anyag nem éri el a grafitra jellemző 

kristályossági fokot. Ők diszperz eloszlású, alapvetően gyengén rendezett szerkezetű, 

szénült anyagok keverékének írták le. Röntgendiffrakciós vizsgálattal azonban mégis 

sikerült újabban grafitot kimutatni kicsiny pikkelyes fészkek formájában a 

paragonittartalmú fillit kalcitos-kaolinites érkitöltéseiben (Szakáll et al., 2016). Továbbá a 

Szendrőlád-6 jelű fúrás mintáit optikai mikroszkóppal vizsgálva szintén sikerült a grafit 

jelenlétét egy esetben igazolni, a többinél viszont csak a metaantracit állapotot elérő 

szerves anyagot (Hámor-Vidó, 2014). Érdemes megjegyezni, hogy a Szendrői-hegység 

fillit, szericitpala és grafitos pala mintáiban (Felsővadász-1., Irota-9. és Szendrőlád-6. jelű 

fúrások anyagában) RFF (ritkaföldfém)-ásványok is gyakran előfordulnak (Földessy és 

Németh, 2015). 

Grafitszemcsék a piroklasztitok és vulkanitok kőzetzárványaiban is 

megfigyelhetők. Vásárosmiskén (Alpokalja) például 1-2 mm-es, pikkelyes halmazokat 

alkotó grafitkristályok észlelhetők kvarc-xenolitban (Szakáll et al., 2016). 

Végezetül a Kárpát-medencébe érkező vízfolyások hordalékanyagának ásványtani 

vizsgálatai során is azonosítottak grafitot hazánkban, például Körmendy (2014) a Duna 

hordalékában, granulit-kavicsokban észlelt 1-2 mm-es grafitszemcséket fekete táblák 

formájában. 

6. A VIZSGÁLT TERÜLETEK BEMUTATÁSA, TEREPBEJÁRÁS ÉS MINTAGYŰJTÉS 

Ebben a fejezetben ismertetem az egyes kiválasztott lelőhelyeket. Egy-egy 

alfejezetben bemutatom röviden a vizsgált területek földtanát, a magyarországi lelőhelyek 

esetében geofizikai megkutatottságát, továbbá a terepen észlelteket (ahol lehetséges), 

valamint a minták makroszkópos vizsgálatát. Célom, hogy egy átfogó képet adjak az egyes 

lelőhelyekről a későbbi vizsgálatokhoz és az eredmények értelmezéséhez. 
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6.1. DÉDESTAPOLCSÁNY 

Az Upponyi-hegységben a kiválasztott terület a Dédestapolcsány melletti Rágyincs-

völgy (II. melléklet). A II. mellékleten az MBFSZ honlapján elérhető online földtani térkép 

egy részlete látható, kiemelve Dédestapolcsány környékét, piros csillaggal jelölve a 

terepbejárás és mintagyűjtés helyét. 

6.1.1. TAPOLCSÁNYI FORMÁCIÓ 

A dédestapolcsányi lelőhely a Tapolcsányi Formációban (
t
S-C1 (

t
S)) található, 

amely az Upponyi-hegység Tapolcsányi-egységének egyik tagja. Szilur, illetve más 

vélemények szerint szilur-legalsó-karbon korú. A Tapolcsányi Formáció az Upponyi-

hegységben, illetve a Rudabányai-hegység DK-i peremén (az Upponyi-hegység ÉK-i 

folytatásában) jelenik meg. Szürke, sötétszürke, fekete agyagpala, kovapala és fekete, 

radioláriás lidit váltakozása jellemzi bázisos metavulkanit betelepülésekkel (Gyalog, 2005; 

Fülöp, 1994; Less et al., 2005). Fülöp (1994) szerint a kovapala az eredetileg agyagos 

üledék másodlagos kovásodása révén keletkezett. A pala gyakran mangános, ásványos 

összetételében uralkodó a kvarc, jelentős a szericit és helyenként a pirit, alárendelt a kalcit 

és a sziderit. Fedőjében (más vélemények szerint vele összefogazódva) az Upponyi-

hegységben a Strázsahegyi Formáció található. A Rudabányai-hegység DK-i peremén 

mindenütt tektonikus határral érintkezik környezetével. Euxin mélyvízi fáciesű, változó 

grafit- és pirittartalommal, vasas-mangános ércesedéssel. Mélytengeri medencében, 

időszakos törmelékanyag-behordással képződött, átalakultsági foka anchimetamorf, 

vastagsága kb. 100 m, max. 400 m (Gyalog, 2005; Fülöp, 1994; Less et al., 2005). 

6.1.2. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

Kimondottan grafit-kutatás céljából még nem végeztek geofizikai méréseket az 

Upponyi-hegységben, azonban már Baranyi et al. (1970) is megemlítik, hogy 

Dédestapolcsány környékén az egyik legnagyobb hazai természetes potenciál-anomália 

csoportot, valamint a legkisebb fajlagos elektromos ellenállású alaphegységet észlelték. A 

szulfidos és szervesanyag-tartalmú fekete agyagpala felszínközelben intenzíven 

oxidálódott, és felettük -1000 mV értéket is meghaladó intenzitású természetes potenciál-

anomáliákat észleltek több km-es csapáshosszban. A palák elektromos ellenállása pedig 

néhány tized ohmm-től 1-2 ohmm-ig változott méréseik során. 

Geofizikai módszerekkel történő földtani szerkezetkutatási program indult az 1970-

es évektől az 1990-es évek második feléig (Pethő és Vass, 2012). Erről az állami 
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finanszírozású, Észak-Magyarországot érintő geofizikai kutatási tevékenységről és 

eredményeiről a MÁELGI éves kutatási jelentéseiben lehet olvasni. A Darnó-vonal menti 

területekre vonatkozó háromévesre tervezett komplex geofizikai szerkezetkutatás 1973-ban 

kezdődött el (Szalay et al., 1974). A gravitációs, geoelektromos és szeizmikus mérések 

célja a darnói diszlokációs öv, valamint a hegységperemek közötti terület paleogén és 

neogén üledékekkel fedett aljzata mélységének feltérképezése volt. 

1974-ben került sor a Bükk-hegység Ny-i peremén Dédes-Domoszló helységek 

közötti Darnó-vonal menti átnézetes geofizikai kutatásra (Hegedűs et al., 1975). A 

komplex geofizikai kutatások 300 km
2
-es, a gravitációs hálózat-kiegészítő mérések 400 

km
2
-es területre terjedtek ki. A MÁFI geokémiai indikációinak területén, a Bükk hegység 

ÉNy-i részén gerjesztett potenciál (GP), ellenállás és földmágneses (ΔT) módszerrel 

közvetlen érckutató méréseket végeztek. A szerkezetkutató geoelektromos szondázási 

pontokon a GP értékeket is meghatározták. Hegedűs et al. (1975) mérései alapján a 

különböző földtani korú képződmények határát elég megbízhatóan ki tudták jelölni. 

Elektromosan leginkább gerjeszthetőnek az észak-bükki, felsőkarbon korú palákat 

észlelték, amely valószínűleg a grafitosodottságuknak köszönhető. 

1976-ban a Darnó szerkezeti öv geofizikai térképezése céljából vertikális 

elektromos szondázás (VESZ), GP, természetes potenciál (PS) és mágneses méréseket 

hajtottak végre a Bükk és az Upponyi-hegység területén (Hegedűs et al., 1977). Majd 

1977-ben mélyszerkezet- és érckutatási céllal végeztek geofizikai méréseket a Bükkben és 

az Upponyi-hegységben (Pethő és Vass, 2012). 1987-ben került sor geoelektromos 

szondázásokra (VESZ) és tranziens mérésekre (Braun et al., 1989). Ezek során az aljzatban 

a karbon időszaki palák hatása dominált közepes fajlagos ellenállással (100 ohmm-től 

néhány száz ohmm-ig).  

1986-ban indult el a Bükk-hegység és előtereinek komplex földtani előkutatását 

megcélzó program (Szalay, 1998). A geofizikai méréseket 1986-1993 között hajtották 

végre. Ezután feldolgozási és összesítési utómunkálatok következtek a projekt 1997. évi 

megszűnéséig. Ennek során 1990-ben készült el a gravitációs hálózat-kiegészítő mérések 

felhasználásával a Bükk-hegység és előterei egységes gravitációs feldolgozása és térképe. 

A Bouguer- és maradék-anomália térképek 1:100 000 és 1:25 000 felbontásban állnak 

rendelkezésre (Pethő és Vass, 2012). 

Végezetül 2012-ben végeztek az Upponyi-hegység tágabb környezetében tellurikus 

méréseket (Madarasi, 2012), amelyek során jelentős, nagy intenzitású, az aljzathoz 

kapcsolható vezetőképességi anomáliát mutattak ki. Az anomáliát a Susa-1 fúrás anyagán 
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végzett magnetotellurikus méréssel igazolták, jelezve, hogy a ható kis mélységben, az 

aljzaton belül van. Fülöp (1994) szerint a fúrás által harántolt képződmények valószínűleg 

a Gömöridák ópaleozoos Betléri Agyagpalájával azonosíthatóak, de nem zárható ki a 

Tapolcsányi Formációval való párhuzam sem (Földessy et al., 2013). 

6.1.3. TEREPI ÉSZLELÉSEK 

A terepbejárás során a Rágyincs-völgyben a patak mentén három feltárásból (4. 

ábra a, b, c része) is gyűjtöttem mintákat, különösen a nyírási zónákból származó 

metamorfizált, fekete kőzeteket. Habár mindhárom kibúvásból vannak kőzetmintáim, a 

továbbiakban csak az első két feltárásból származót vizsgálom, az első és harmadik 

feltárásból származó minták hasonlósága miatt (Majoros, 2017). 

  

 

4. ábra: A terepbejárás során gyűjtött kőzetminták feltárásai. a) Dédestapolcsány 1. 

feltárás, b) Dédestapolcsány 2. feltárás, c) Dédestapolcsány 3. feltárás (Majoros, 2017). 

 

A feltárások megtalálása mellett fontos feladat még azok földtani környezetének 

megismerése és leírása, az észlelések pontos földtani dokumentációja. A terepi földtani 

dokumentáció során szintén az első két feltárás, és azok szűk környezetének a vizsgálata 

a) b) 

c) 
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került előtérbe. A dokumentálás során használt eszközök a mérőszalag és a 

geológuskompasz volt. A földtani dokumentáció részletes leírása a 2017-es TDK 

dolgozatomban (Majoros, 2017) olvasható, a továbbiakban csak a terepi észlelések 

fontosabb pontjait, és az azokból levonható következtetéseket ismertetem. Az 5. ábrán egy 

leegyszerűsített, számítógéppel szerkesztett rajzon ábrázolom a terepen észlelteket. 

A II. mellékleten és az 5. ábrán jelölt 1. pont (0 m) EOV koordinátái a következők: 

X=317240 és Y=755655. Ez tekinthető kiindulási pontnak, ebből indul ki két szakasz, 

amelyek a patak vonalát követik (1-2. pont és 1-3. pont közötti szakaszok) (Majoros, 

2017). 

Az 1. pont (0 m) környékén limonitos agyag, kovapala (könnyen széttörhető, benne 

cm-es nagyságú aggregátumokként világoszöld színű foszfátásványok – Szakáll S. szóbeli 

közlése alapján, illetve szabad szemmel látható kvarc erek), breccsa (a kovapala breccsája, 

limonitos, benne üregkitöltő foszfátok) és márga kőzetek figyelhetők meg. Ennél az 1. 

pontnál ér véget a patakmederben a kimosás. Az 1. ponttól a 3. pont felé eső részen szálban 

álló kőzetek, míg a 2. pont felé eső részen kőzettömbök észlelhetőek (Majoros, 2017). 

 

5. ábra: A terepen észleltek számítógéppel szerkesztett sematikus ábrája (Majoros, 2017). 

 

Az 1-2. pontok közötti szakaszon, 14,5 m-nél egy 55°/235°-os csapásirányú határ 

észlelhető. A patak alja sziklafenék idáig, ezután törmelék (Majoros, 2017). 

Az 1. és 3. pontok között, 18 m-nél található az 1. feltárás (4a. ábra), a patak bal 

partján, 2 m-re a mérőszalagtól. Nagyon jól megfigyelhető a feltáráson a kőzet palássága, 



19 
 

továbbá még krenuláció (vonalkázás, a palásság utólagos redőződése) is észlelhető rajta 

(Majoros, 2017). 

A 2. feltárás 27 m-nél, a patak jobb oldalán található (4b. ábra), a mérőszalagtól 

körülbelül 2 méterre. Jól megfigyelhető a kis redőződés a palásság mentén, amely nyírási 

zónára utal. Egy vetőlap észlelhető ennél a feltárásnál, mégpedig egy normál vető. 

Valószínűleg ez az utolsó elmozdulás. A vetőlaphoz tartozó karcok párhuzamosak az 

esésvonallal. A vetőlap alatt úgynevezett duplex szerkezet figyelhető meg cikk-cakk 

redővel (6. ábra). A mért vonalas elemek az egyes redőződések tengelyeivel egyeznek 

meg. A cikk-cakk redő tengelye az L 230°/10° mért értékkel jellemezhető (Majoros, 2017). 

A szerkezetben észlelt palásság részben a feltételezhető rétegzést (változik a térköz) 

követi, részben pedig átmetszi azt. Azonban az is lehetséges, hogy palássági felületek 

helyett, azok valójában deformált réteglapok. Az észlelt vonalak a palásság és rétegződés 

metszésvonalai, és egyben a redőződés tengelyei. A 2. feltárásnál (6. ábra) a grafitos kőzet 

kiékelődik a vető mentén, azonban a terepi észlelések során ennek a megfigyelt normál 

vetőlapnak a párját nem sikerült a felszínen megtalálni (Majoros, 2017). 

 

6. ábra: A dédestapolcsányi 2. feltáráson mért iránymérési adatok (piros: vetőlap, kék: 

vezérrétegek, sárga: mérési pontok iránymérési adatai) (Majoros, 2017). 

 

Az előzőek alapján rövid összefoglalásként elmondható, hogy a területen észlelt 

szálban álló kőzeteken kettős redőződés figyelhető meg, amelyet feltehetően tektonikai 

hatás okozott, és amely palássággal járt együtt. A kőzeteken észlelt hasadozottság kvázi 

második palásság. A második redőződés tengelye közelítően horizontális irányú (a cikk-
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cakk redő tengelye is ide tartozik). Az első redőződés tengelye is lehet, hogy horizontális 

volt eredetileg, de ez elmozdult (Majoros, 2017). 

A terület pontosabb megismeréséhez több információra lenne szükség, de a 

rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy a redőződés nem kapcsolódik a 

vetőhöz. A vető fiatalabb képződmény, és nem biztos, hogy összefügg a grafit 

képződésével, ugyanis kikenődött volna a grafit a vetőlapra, ha az elvetette volna. Ezek 

alapján a grafit képződése kései (vetődés utáni) fázisban történhetett, későbbi 

felülbélyegzés eredményeként (Majoros, 2017). 

Ami az iránymérési adatokat illeti, az 1-3. szakaszon a palássági értékek nagyon 

hasonlóak (az átlagok 155°/79°, 161°/71° és 168°/74°). A 2. feltárásnál észlelt normál 

vetőlap átlagos dőlése 187°/41°, a vetőlap párját viszont nem sikerült a felszínen 

megtalálni. Az 1-2. szakaszon észlelt határ (55°/235°) elképzelhető, hogy egy tektonikai 

határ a két képződmény közötti, vagyis megegyezhet a Darnó-határral (Majoros, 2017). 

A vizsgált területen minden grafitos kőzet nyírási zónában észlelhető, a limonitos 

breccsa pedig rétegszerűen húzódik a Darnó-vonallal párhuzamosan (Majoros, 2017). 

6.1.4. A MINTÁK MAKROSZKÓPOS LEÍRÁSA 

Az 1. feltárásból származó kézipéldányokon (7. ábra bal oldali képe) kiváló palás 

hasadás észlelhető. A kőzet színe és pora is fekete, puha, körömmel is karcolható vékony 

repedéskitöltésekkel. A repedéskitöltésekben szabad szemmel nem láthatóak szemcsék, 

átlátszatlan, fénytelen, lemezes szerkezetű. Ezüstösen csillogó pikkelyek is megfigyelhetők 

a kőzetmintákon, ezek feltehetően csillámok (Majoros, 2017). 

A 2. feltárásból származó kézipéldányok (7. ábra jobb oldali képe) fekete színűek, 

fémes fényűek, poruk színe fekete és opak, palás hasadásuk síkok mentén kiváló. Az 1. 

feltárás mintájához hasonlóan jellemző a puha fekete lemezes vékony repedéskitöltések 

jelenléte. A kőzeteken észrevehetőek továbbá szabálytalanul elszórt fehér, porszerű 

szemcsék (feltehetően foszfátok), illetve rozsdabarna foltok (feltehetően vas-oxidok) 

(Majoros, 2017). 
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7. ábra: A dédestapolcsányi 1. (balra) és 2. feltárásból (jobbra) származó kézipéldányok 

(Majoros, 2017). 

6.2. SZENDRŐLÁD 

A Szendrői-hegységből a Szendrőlád-6 jelű földtani alapfúrás kőzetanyagának 

három különböző mélységből vett kőzetmintáit vizsgálom. A Szendrőlád Szl-6 jelű 

földtani alapfúrás, amely a Mészégető-völgyben mélyült (a fúrás pontos adatai: EOV X: 

334 774, EOV Y: 774 145, EOV Z: 224, mélység: 300 m; az MBFSZ adatai alapján) a 

Szendrőládi Mészkő Formációt metszi (III-VI. mellékletek). Mivel a fúrás rétegsora 

alapján (VI. melléklet) a sötétszürke-fekete sávos, erősen pirites agyagpala-fillit 278-297,5 

m-es mélységben található (Fülöp, 1994), ezért a fúrás 278-295 m közötti szakaszát 

vizsgálom a grafit szempontjából (Majoros, 2018). 

A III. mellékleten az MBFSZ honlapján elérhető online földtani térkép egy részlete 

látható, kiemelve Szendrőlád környékét, piros csillaggal jelölve a Szendrőlád Szl-6 jelű 

földtani alapfúrás helyét. 

6.2.1. SZENDRŐLÁDI MÉSZKŐ FORMÁCIÓ 

Az Szl-6 jelű földtani alapfúrás kőzetanyaga a Szendrőládi Mészkő Formációba 

(
s
D2-3(

s
D)) tartozik, amely a Szendrői-hegység déli részének legnagyobb elterjedésű 

képződménye. Középső-késő-devon korú, vastagsága legalább 400 m, feküje az Irotai 

Formáció (Fülöp, 1994; Pelikán et al., 2006; Gyalog, 2005). 

Pelikán et al. (2006) szerint a formáció üledékképződési térsége törmelékes 

selfterület volt, foltzátonyokkal és köztük levő medencékkel. Négy, egymással 

összefogazódó litológiai, valamint fácies típus jellemző: (1) kékesszürke, fehér sávos, 

durvakristályos márvány (bioherma fácies); (2) sötétkékesszürke, finomabb kristályos 

mészkő (medence fácies); (3) kékesszürke, homokos mészkő (medence fácies); (4) 

világosszürke metahomokkő és sötétszürke fillit (medence fácies) (Fülöp, 1994; Pelikán et 

al., 2006; Gyalog, 2005). 
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Fülöp (1994) megemlíti, hogy helyenként grafit is előfordulhat, például Szendrőlád 

ÉK-i részén, a Közép-bérc DK-i oldalán lévő Helle-patak bevágásában. Az észlelt 

ásványegyüttes, illetve a szericit, illit és grafit kristályossági foka alapján a metamorfózis a 

zöldpala fácies kvarc-albit-muszkovit-klorit alfáciesébe sorolható (Fülöp, 1994). 

6.2.2. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

A Szendrői-hegységben 1966-ban végeztek komplex geoelektromos méréseket 

(Erkel et al., 1966), amelyek célja a várhatóan paleo-mezozóos medencealjzat regionális 

morfológiájának felderítése, valamint a fedő rétegsor vertikális felbontása volt. Méréseik 

során kis fajlagos ellenállású aljzatot észleltek. 

A 6.1.2. alfejezetben említett Darnó-vonal menti területekre vonatkozó hároméves 

komplex geofizikai szerkezetkutatási programban a szendrői-hegységi mérésekre 1973-ban 

került sor (Szalay et al., 1974). A komplex geofizikai mérések 150 km
2
-es, a gravitációs 

hálózat-kiegészítő mérések 500 km
2
-es területre terjedtek ki. A Szendrőlád környezetében 

végzett méréseik során kis látszólagos fajlagos ellenállást mértek (50 ohmm körül), amely 

határozottan alacsony értéknek tekinthető a 100 ohmm-es környezethez képest. Észleléseik 

alapján az anomáliákat okozó hatónak az aljzaton belül kell lennie. 

Szendrőlád ÉK-i részén, a Helle-patak mentén 1990-ben végeztek kimondottan 

grafit-kutatás céljából geofizikai méréseket (Madarasi, 1990). Céljuk a Helle-patak által 

feltárt grafitos képződmények lehatárolása volt. Ehhez fajlagos ellenállás, gerjesztett 

potenciál, VESZ és szeizmikus reflexiós méréseket végeztek. Méréseik alapján a GP 

anomáliák megbízhatóan jelezték a grafitosodást. A grafitos képződmények kibúvásának 

közvetlen közelében a mért látszólagos fajlagos ellenállás értékei 100 ohmm körüliek 

voltak. Madarasi (1990) szerint az alkalmazott mérési összeállítás hatékony volt a grafitos 

képződmények lehatárolására, amely azonban teljes mértékben nem valósult meg elegendő 

mennyiségű mérés hiányában. A mérésekről, azok kivitelezéséről és a kapott 

eredményekről részletes leírás olvasható a jelentésben (Madarasi, 1990). 

2006-ban magnetotellurikus méréseket is végeztek a Szendrői-hegység területén 

(Madarasi et al., 2006), amelyek során jelentős méretű és amplitúdójú vezetőképességi 

anomáliát mutattak ki Alsóvadász és Felsővadász között. Ezt az anomáliát Madarasi et al. 

(2006) az Alsóvadász-1 fúrás alapján a kis fajlagos ellenállású grafitos pala aljzatnak 

tulajdonították. 
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6.2.3. A MINTÁK MAKROSZKÓPOS LEÍRÁSA 

369-es minta: 278-295 m-es mélységből vett minta (8. ábra bal oldali képe). A 

kőzet világosszürke színű, finomszemcsés, irányítottság és lemezes elválás figyelhető meg 

rajta. Az irányítottsággal párhuzamosan elhelyezkedő, sötétszürke, deformált (redőzött), 

tized mm-es vastagságú, finomszemcsés anyaggal kitöltött erek jelennek meg. Ezek 

gyakran meg is szakadnak. Továbbá mm-es méretű piritek, valamint egy helyen borvörös 

színű, mm alatti szemcse is megfigyelhető (Majoros, 2018). 

371-es minta: 288 m-es mélységből vett minta (8. ábra középső képe). A kőzet 

középszürke színű, fémes fényű, lemezesen elváló (palás). Az elválási síkokon lineáció 

figyelhető meg, a szemcsék szabad szemmel nem láthatóak. A palássággal párhuzamosan 1 

mm széles, matt, fehér erek figyelhetők meg, amelyekben szabad szemmel látható, az akár 

mm-es méretet is elérő pirit hexaéderek jelennek meg. A fehér erek környezetében 0,1 

mm-es, borvörös becsillanó kristályok is előfordulnak halmazokban (Majoros, 2018). 

373-as minta: 291 m-es mélységből vett minta (8. ábra jobb oldali képe). A kőzet 

középszürke színű, fémes fényű, finomszemcsés, lemezesen elváló, irányított szövetű. Az 

elválási síkokkal párhuzamosan matt, fehér, pár mm-es halmazok figyelhetők meg, 

továbbá tized mm-es piritkristályok (Majoros, 2018). 

   

8. ábra: A szendrőládi Szl-6 jelű földtani alapfúrás különböző mélységeiből vett 

kőzetpéldányok. 369 (balra), 371 (középen), 373 (jobbra) (Majoros, 2018). 

 

6.3. RIMAKOKOVA (SZLOVÁKIA) 

Amint az 5.1. alfejezetben olvasható, Szlovákiában számos helyen van grafit 

előfordulás, azonban Zuberec et al. (2005) szerint Rimakokovánál található az egyetlen 

grafittelep, amelyet ráadásul kitűnő technológiai tulajdonságokkal rendelkező kristályos 

grafit alkot. Az átlagos grafittartalom 3,4% körüli, az átlagos pikkelyméret 0,085 mm, 

amely lokálisan akár 0,4 mm is lehet. Méréseik szerint flotációval könnyen dúsítható 85%-

ra a grafit, de savas közegben ez elérheti akár a 99%-ot is. Jelenleg a becsült készleteket 
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potenciálisan gazdaságosnak tekintik (Zuberec et al., 2005). Ezek alapján esett a választás 

a kárpáti összehasonlításhoz a rimakokovai grafitra, amely a Dél-Veporikumi Kristályos 

Aljzatban található (Kováčik, 2003; Bačo et al., 2015) (VII. melléklet). 

Dolgozatomban egyrészt a miskolci Herman Ottó Múzeum Ásványtárából 

származó példányt vizsgálom (leltári száma 2017.343, átadója Rudolf Ďuďa), azonban 

pontos koordináták nem állnak rendelkezésemre a begyűjtött példány lelőhelyéről (9. 

ábra). A múzeumi példány vizsgálatán túl, a rimakokova mellett található, eredetileg 

magnetitre hajtott Kokavka-1 táróból (É: 48,583235; K: 19,806196) gyűjtöttem még 

mintákat dolgozatomhoz (9. ábra). Ugyanis – Eva Sitasova írásbeli és szóbeli közlése 

alapján – grafitos kőzeteket írtak le onnan. 

 

9. ábra: Piros körvonallal jelölve a múzeumi példány lelőhelye – D. Ozdín írásbeli közlése 

alapján, valamint fehér csillaggal a Kokavka-1 táró helye (©Google Maps, 2018) 

 

Információik alapján, a szóban forgó „grafitos szakasz” a táró bejáratától balra, kb. 

5 méterig terjed. Terepi megfigyeléseim alapján, ez a falszakasz feldarabolódott, kb 0,5 m-

es vastagságú, nyírt kőzettömbökből áll, amelyek a fentről leszivárgó nedvesség hatására 

nagyon mállékonnyá váltak. A kőzet alapvetően barna-sötétszürke színű, amelyben fekete 

becsillanó, erősen mágneses (feltehetően magnetit) szemcsék figyelhetők meg. Kb. 5 

méternél (szintén a bal oldalon) található egy nagyobb vető, amely elválasztja ezt a 

szakaszt a nem mállott gneisztől. A táró jobb falszakaszán végig világosszürke fillit 

található, amely a táró tetején végigfutó vető mentén érintkezik a másik két típusú kőzettel. 

Mivel jelenleg nem bányásszák a tárót, és emiatt az állapota kifogásolható, így nem 

tudtam részletesebb terepi észlelési dokumentációt készíteni. Ráadásul a kőzetek nagyon 

Rimakokova 

É 

500 m 

Kokavka-1 

táró 
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erős mágnesezettsége miatt geológuskompasszal sem tudtam irányméréseket végezni. 

Mindenesetre a terepbejárás során készült képek a 10. ábrán láthatók. Dolgozatomban a 

„grafitos szakaszból” gyűjtött kőzetmintákat vizsgálom a továbbiakban. 

 

  

10. ábra: A rimakokovai terepbejárás során készült képek. A Kokavka-1 táró bejárata 

(fent), illetve a táróban készített képek (lent). 

 

6.3.1. DÉL-VEPORIKUMI KRISTÁLYOS ALJZAT, SZLOVÁKIA 

Rimakokovától kb. 3 km-re nyugatra fordulnak elő grafitos metakvarcit és 

metamorfizált vasas palarétegek (Šuf, 1938; Zoubek és Nemčok, 1951; Korikovskij et al., 

1989). Ezek számos típusú gránát-biotit gneisszel, migmatittal, granitoiddal, tiszta 

kvarcittal és alárendelten amfibolitos kőzettel társulnak. Miyano és Klein (1986), Fonarev 

(1985), valamint Ghent és Stout (1981) szerint a metamorfózis foka az amfibolit fáciesbe 

esik (kb. 600 ± 50 °C, 4–5 kbar), amely a herciniai regionális metamorfózis (karbon-perm) 

során zajlott le. Helyenként magmás beolvasztás történt, így grafitos anyagok orientált 

reliktumai is előfordulhatnak a gránitos kőzetekben (Kováčik, 2003). 
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A grafitos metakvarcitok 90-95 térfogat%-ban tartalmaznak kvarcot, és változó 

mennyiségben grafitot, muszkovitot (fengitet), valamint plagioklászt. A grafit többé-

kevésbé egyenletesen fordul elő a kőzetben, nagy mennyiségű kristálycsíra-képződési 

centrumot jelezve. Legtöbbször véletlenszerűen nőtt a kvarcszemcsék határai mentén. Az 

átlagos pikkelyméret 0,2-0,3 mm, de lokálisan elérheti az 1 mm feletti értéket is főként 

csillámokkal érintkezve. Figyelemre méltók a néhány kvarcszemcsében megfigyelt, 

nagyon finomszemcsés széntartalmú pigmentek jelenléte. Ez a szöveti jelenség olyan 

szerves anyag relikt zárványaira utal, amely a metamorfózis során nem migrált (Kováčik, 

2003). 

A grafitos anyag felhalmozódásában két fontos tényező említhető meg Kováčik 

(2003) szerint: a primer szerves anyag, amely elsődlegesen a kvarcit rétegekben, 

laminákban, illetve a muszkovitok érintkezésénél halmozódott fel; valamint a képlékeny 

nyírás (nyomás hatására a kvarcszemcsék részleges oldódása), amely a grafit kristályok 

párhuzamos elhelyezkedéséhez és emelkedett mennyiségéhez vezetett. Sem a 

metamorfózis, sem a lokális gránitos intrúziók nem változtattak a 
13

C/
12

C arányokon. Az 

izotópos adatok (Hoefs, 1973; Hladíková, 1988) és a kőzetszövetek alapján a 

legvalószínűbb szén protolit kőzet plankton eredetű bitumenes anyag (Kováčik, 2003). 

6.3.2. A MINTÁK MAKROSZKÓPOS LEÍRÁSA 

A 11. ábrán látható a miskolci Herman Ottó Múzeum Ásványtárának rimakokovai 

grafitos példánya. A kőzet alapanyaga halvány szürke – fehér színű, finomszemcsés, a 

szemcsék mérete átlagosan 0,5 mm, körömmel nem karcolhatók, törésük zsírfényű. Ebben 

helyezkednek el a több irányban orientált, halványzöld színű, üvegfényű, nyúlt oszlopos 

kristályok, amelyek mérete 10 mm × 2 mm, de elérhetik az akár 10 mm × 5 mm nagyságot 

is. Az alapanyagban szintén megfigyelhetők orientáltan elhelyezkedő, lencséket, sávokat 

alkotó középszürke színű, körömmel karcolható, fémfényű, pikkelyes megjelenésű 

ásványok, amelyek 0,5 mm – 1 cm-es nagyságú halmazokat alkotnak. A zöld nyúlt 

oszlopos kristályok és szürke pikkelyek között észlelhetők még narancsos barna színnel 

megjelenő, matt, finomszemcsés halmazok is, amelyek szemcséi szabad szemmel nem 

láthatók. 
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11. ábra: A miskolci Herman Ottó Múzeum Ásványtárának példánya 

 

A 12. ábrán láthatók a Kokavka-1 táróból gyűjtött kézipéldányok. A kőzet kemény, 

ridegen viselkedő, törése szilánkos. Alapanyagát fekete, félig fémes fényű, 1-3 mm-es 

nagyságú, rendezetlenül elhelyezkedő pikkelyek alkotják, amelyek körömmel karcolhatók. 

Ebben helyezkednek el rendezetlenül a 2-3 cm-es (de akár az 5 cm-t is meghaladó) 

rozsdabarna halmazok; a 0,5-1 cm-es matt, porszerű narancssárga szemcsék; a 4-5 mm-es 

fehér, porszerű foltok; illetve a 4-5 mm-es fehér, egyenetlen törési felületű, zsírfényű 

halmazok, amelyek feltehetően kvarc szemcsék. 

 

 

12. ábra: A Kokavka-1 táróból származó kézipéldányok. 
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6.4. CĂTĂLINUL-PARENG (ROMÁNIA) 

Dolgozatom számára a kárpáti összehasonlításhoz a román Kárpátokból is 

szerettem volna egy grafitos példányt megvizsgálni. Tekintve, hogy a grafit szinte 

majdnem minden nagyobb metamorf sorozatban előfordul a román Kárpátokban, viszont 

iparilag fontos dúsulásai az Olt völgye mentén (Déli-Kárpátok) ismertek csak (Cătălinul, 

Ungurelaş; Szakáll, 2002), így az onnan származó mintákat célszerű vizsgálnom. 

Ambrus Zoltán bányageológus (Parajd) közvetítésével a Miskolci Egyetem 

Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszéke reprezentatív, a parengi grafitos külfejtésből 

származó mintákat kapott vizsgálatra. Más kutatási vonalon a grafit mellett megjelenő 

járulékos ásványok U- és Th-tartalmát vizsgálják. Ion et al. (2017) tanulmánya szerint 

minden radioaktív fázis a meddőásványokhoz kötődik. A fő urán-tartalmú ásványoknak a 

monacitot, cirkont, uraninitot, urano-toritot és rutilt észlelték. 

Így esett a választás Parengre, amely lényegében megegyezik a Cătălinul -bányával 

(Pareng-hegység, Déli-Kárpátok, VIII. melléklet). A grafitbánya, amely a Lainici Păiuş 

Formáció-Csoport pre-alpi aljzatában (Ion et al., 2017; VIII. melléklet), Baia de Fier-től 

északra található, a pontos koordinátái (WGS84): É45,23194 és K23,75191 (13. ábra). 

Bányászata 1962-1985(?) között zajlott, kb. 6000 t éves termeléssel (a USGS 1985-ös 

adatai szerint). A grafittest 400 m hosszúságú és átlagosan 12 m vastag, területe 3200 m
2
 

(USGS, 1985). A lencse alakú grafittelep, amely nyírási zónában található, grafitos palában 

jelenik meg, amelyet paragneisz-csillámpala határol a fedőben (Ion et al., 2017). 

Ásványos összetételében uralkodó a grafit (33 tömeg%, amely kristályos, a 

pikkelyek hintetten figyelhetők meg a kőzetben), mellette pirit (5 tömeg%), magnetit (1 

tömeg%), szericit (mikrokristályos muszkovit), muszkovit, kvarc, valamint kis 

mennyiségben amfibolok, piroxén és zoisit észlelhető (USGS, 1985). Panu et al. (1967) a 

grafitot a mikrokristályos típusba sorolta be, amely a kereskedelmi osztályozás szerint az 

„amorf” kategóriának felel meg. A képződmény grafitizációs indexe magas, főleg 

pikkelyes, szórványosan azonban masszív aggregátumos formában is megfigyelhető (Ion et 

al., 2017). 
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13. ábra: Piros mutatóval jelölve a Catalinul grafitbánya helye. (©Google Maps, 2019) 

 

6.4.1. LAINICI PĂIUŞ FORMÁCIÓ-CSOPORT 

A Lainici Păiuş Formáció-Csoport (Manolescu, 1937) kvarcitból, biotitból, 

gneiszből, márványból és grafitos gneiszből áll, amelynek grafitban dúsabb részeit 

bányászták (Liégeois et al., 1996). Kevés amfibolit szintén jelen van. A formáció-csoportot 

kis nyomású, nagy hőmérsékletű amfibolit fáciesű metamorfózis érte (Savu, 1970; Berza, 

1978). A gyakran megjelenő migmatitos zónák ebben az amfibolit fáciesű, pre-ordovíciumi 

regionális metamorfózis során képződtek (Liégeois et al., 1996). Két formációt 

különböztetnek meg a csoporton belül (Berza, 1978; Schuster, 1980): a Karbonát-Grafitos 

Formációt, amely kristályos mészkőből és dolomitból, szillimanit-andaluzit-kordierit-

grafit-csillám gneiszből, amfibolitból, mészszilikát gneiszből és biotitos gneiszből áll; 

valamint a Kvarcitos és Biotitos Gneisz Formációt, amely különféle kvarcitokból áll biotit 

± amfibol gneisz közberétegzésekkel, illetve kis mennyiségű amfibolittal, márvánnyal és 

szillimanit gneisszel társulva. A formáció-csoport jellegzetes tulajdonsága, hogy a 

metaszedimenteket bőségesen átjárják a leukogranitoid testek és dájkok (Berza, 1978). 

6.4.2. A MINTÁK MAKROSZKÓPOS LEÍRÁSA 

A 14. ábrán látható a parengi külfejtésből származó egyik kézipéldány. A kőzet 

középszürke színű, fémes fényű, finomszemcsés alapanyaga körömmel karcolható. A 

kézipéldány lemezes elválású, könnyen morzsolható. A friss elválási felületeken 

középszürke színű, fémes fényű, körömmel karcolható, átlagosan 1-3 mm-es nagyságú 

pikkelyes megjelenésű szemcsék észlelhetőek. A kőzet feltehetően nyírási zónából 

Baia de Fier 

Catalinul-bánya 

É 
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származik, mert sima és fényes csúszási felületek észlelhetőek rajta, amelyeken karcok 

figyelhetők meg. A palássági síkokkal párhuzamosan fehér színű (halványzöld árnyalattal), 

törési felületén zsírfényű, átlagosan 2-3 mm-es (de akár 5 mm-es) szemcsék jelennek meg. 

A nem friss elválási felületeken halványsárga színű, porszerű, finomszemcsés vékony 

bevonat észlelhető. A kőzetet üregek és vékony repedések is jellemzik. Az egyik üreg falán 

1 mm-es nagyságú, szürkészöld színű, átlátszatlan, vékonyoszlopos fenn-nőtt kristályok 

észlelhetőek. 

 

14. ábra: A parengi külfejtésből származó egyik kézipéldány. 

 

7. MINTA-ELŐKÉSZÍTÉS, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Az előző fejezetben ismertetett lelőhelyekről származó mintákból egyrészt 

polírozott felületi és vékonycsiszolatokat készítettem az optikai és elektronmikroszkópos 

(SEM-EDS) vizsgálatokra, másrészt porítottam röntgen-pordiffrakciós (XRD) és röntgen-

fluoreszcens spektrometriai (XRF) vizsgálatokra. 

A dédestapolcsányi minták esetében azért a polírozott vékonycsiszolatokra esett a 

választás a felületi csiszolatok helyett, mert az optikai mikroszkóp ráeső és áteső fényében 

is szükséges volt a mintákat megvizsgálni a kőzetszövet, és annak ásványi összetételének 

pontos észlelése érdekében (Majoros, 2017). Ráadásul ez a fajta vékonycsiszolat alkalmas 

a pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatra is, amely részletesebb képet ad a minta 

szövet-szerkezetéről és az alkotók kémiai összetételéről. 

A rimakokovai minta esetében nem készítettem sem csiszolatot, sem porítást, mivel 

ez a múzeum egyetlen innen származó grafitos példánya. Ezért a SEM-EDS vizsgálatnál 
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csak egy kis letört darabkáját vizsgáltam, az XRD mérésnél pedig a példány legsíkabb 

részéről készült felületi mérés. 

7.1. POLÍROZOTT FELÜLETI ÉS VÉKONYCSISZOLAT KÉSZÍTÉSE OPTIKAI ÉS SEM-EDS 

VIZSGÁLATOKRA 

A Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék laboratóriumában, 

Debus Délia felügyelete mellett készítettem elő az optikai és a pásztázó 

elektronmikroszkópos (SEM-EDS) vizsgálatokhoz a mintákat. Araldite 2020 

kétkomponensű műgyanta alkalmazásával ágyaztam be a palássági síkokra merőlegesen 

levágott kőzetmintákat. A három napos száradási idő után, a megszilárdult mintákat 320-

as, 500-as, 800-as, 1200-as és 2400-as Si-karbid csiszolópapíron csiszoltam meg. A 

csiszolópapírok számozása területegységre vonatkozik, azaz például az 1200-asnál 1 cm
2
-

en van 1200 darab csiszolópor szemcse. Ezzel elkészült a felületi csiszolatok csiszolása. 

A vékonycsiszolatok esetében az így elkészített felületeket ezután még vékony 

üveglapokra (tárgylemez) ragasztottam fel. A ragasztó megszáradása után levágásra 

kerültek a minták, majd újabb csiszolással (240-es, 400-as és 600-as csiszolópor, valamint 

1200-as és 2400-as csiszolópapír használatával) a preparátumokat ~30 μm-re 

vékonyítottam. Minden egyes váltásnál a mintákat kiultrahangoztam és desztillált vízben 

megmostam (Majoros, 2017). 

Mind a felületi, mind a vékonycsiszolatok esetében a polírozás RotoPol-35 gépen 

történt. A folyamat 6 μm-es, 3 μm-es, 1 μm-es, valamint ¼ μm-es gyémánt szemcséket 

tartalmazó polírozó anyagokkal valósult meg. A polírozókendőt vízbázisú kenőanyaggal 

nedvesítettem, továbbá az egyes polírozó anyagok váltásánál a mintákat ultrahangos 

fürdőben tisztítottam, és desztillált vízzel lemostam. A fentiekben ismertetett minta-

előkészítés során összesen hét darab polírozott felületi csiszolatot (3-3 darab Szendrőládról 

és Parengről, 1 darab Kokavkáról), valamint két darab vékonycsiszolatot készítettem (1-1 

darab a dédestapolcsányi 1. és 2. feltárásból). 

7.2. PORÍTÁS XRD ÉS XRF VIZSGÁLATOKRA 

A röntgen-pordiffrakciós (XRD) és röntgen-fluoreszcens spektrometriai (XRF) 

vizsgálatokra a kiválasztott kőzetmintákat porítani kellett. A kiszárított mintákat először az 

acélbetétes mozsárban kb. 1 mm alá letörtem minden esetben. Ezután a dédestapolcsányi 

mintákkal kezdtem a hagyományos porítási folyamatot. A megtört mintákat feladtam a 

porcelán mozsárba, majd a megfelelő minőség elérése után vettem ki az achát-mozsárba, 
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amelyben 4-5 μm alá porítottam le a mintákat. Az így elkészített, porított minták kerültek 

XRD vizsgálatokra (Majoros, 2017). 

Mivel a folyamat során jelentős mennyiség feltapadt a mintából az edények falára, 

ezért egy másik módszer után is kellett néznem. Végül Yu és Qiang (2012) nyomán az 

ultrahangos aprítást alkalmaztam az acélbetétes aprítást követően. A dédestapolcsányi 

minták esetében a minta desztillált vizes szuszpenzióját ultrahangos medence segítségével 

apróztam az Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék laboratóriumában (4×2 perces 

lépcsőkben), amellyel a minta szemcseméretét megfelelővé (2-4 μm) tudtam csökkenteni 

(Majoros, 2017). 

A többi minta esetében pedig a Miskolci Egyetem Kémiai Intézet laboratóriumában 

lévő Hielscher homogenizátort (UIP1000hdT típusú; 260-270 W; 19,39 kHz) alkalmaztam 

(Dr. Vanyorek László és Sikora Emőke felügyelete mellett) a minta desztillált vizes 

szuszpenziójának ultrahangos aprításához. Ezzel a módszerrel jelentősen csökkenteni 

tudtam a minta előkészítése során észlelt veszteségeket, valamint szabályozni is lehetett az 

ultrahangozás időtartamával az elérni kívánt szemcseméretet (<50 μm az XRF és 2-4 μm 

az XRD vizsgálatokhoz). 

Ezután került sor a gravitációs ülepítésekre, a kinyert anyagokat pedig 60°C-on 12 

órán át szárítottam. Így készültek el az XRD és XRF vizsgálatokra a minták. 

7.3. OPTIKAI VIZSGÁLATOK 

Polarizációs mikroszkópot alkalmazunk átlátszó-áttetsző ásványok optikai 

vizsgálatához, átlátszatlan (opak) ásványok esetén pedig úgynevezett ércmikroszkópot 

(reflexiós mikroszkópot) használunk (Kubovics, 1993). Reflexiós mikroszkópban a grafit 

enyhén barnásszürke színű, erős bireflexióval, anizotrópiával és pleokroizmussal jelenik 

meg (Kubovics, 1993). 

Az optikai vizsgálatokat a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani Intézeti 

Tanszéken Zeiss AxioCam MRc5 nevű kamerával ellátott Zeiss Imager.A2m AXIO 

polarizációs mikroszkóppal, valamint Zeiss AxioCam MRc5 nevű kamerával ellátott Zeiss 

SteREO Discovery.V20 sztereomikroszkóppal végeztem, Dr. Kristály Ferenc segédletével. 

7.4. SEM-EDS VIZSGÁLATOK 

A pásztázó elektronmikroszkópos vagy más néven a SEM-EDS (Scanning Electron 

Microscope – Energy-Dispersive Spectrometer, magyarul: pásztázó elektronmikroszkóp 

energiadiszperzív spektrométerrel) vizsgálat során a szöveti képalkotás mellett kémiai 
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összetételt is lehet mérni. Mivel az elektronnyaláb hatására az elemek karakterisztikus 

röntgensugárzást bocsátanak ki, így az energiadiszperzív röntgenspektrométerrel (EDS) 

felvett spektrumok alapján az egyes pontokban lévő kémiai elemek azonosíthatók, 

mennyiségük megállapítható (félmennyiségi elemzés), kémiai összetételük meghatározható 

(Hegman et al. 2011). 

Ezen kívül a SEM-EDS vizsgálati módszer lehetővé teszi még nagy felbontású 

képek készítését, melyeken a különböző elem-összetételű fázisok az átlagrendszám alapján 

különülnek el a szürkeárnyalatos BSE (back-scattered electron, magyarul visszaszórt 

elektron) képen (Hegman et al. 2011). A pásztázó képalkotás és EDS mérés párhuzamos 

használatával elemtérképek is készíthetők, amelyek kiválóak egy-egy kémiai elem 

szövetbeli eloszlásának és az elemek kombinációjának tanulmányozására (Hegman et al. 

2011). 

A dédestapolcsányi és szendrőládi minták esetében a SEM-EDS vizsgálatok az 

Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszéken, JEOL JXA-8600 Superprobe 

elektronmikroszkóppal, 20 kV gyorsító feszültséggel, 20 nA mintaárammal és 60 s-os EDS 

mérésekkel történtek, Dr. Kristály Ferenc segítségével (Majoros, 2017, 2018). Az EDS 

rendszer kimutatási határa 0,1 tömegszázalék könnyűelemekre és 0,05 tömegszázalék 

nehézelemekre, a mérési hibahatár 5 relatív százalék. A parengi, rimakokovai, illetve a 

Kokavka-1 táróból származó minták esetében a SEM-EDS mérések a Miskolci Egyetem 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Innovatív finomőrlési-

szemcsetervezési technológiák laboratóriumában, Phenom ProX asztali pásztázó 

elektronmikroszkóppal, 15 kV gyorsító feszültséggel, 2 mm munkatávval, csökkentett 

vákuumban történtek, Dr. Kristály Ferenc és Halyag Nóra segítségével. A JEOL készülék 

esetében C vezetőréteg felvitele szükséges, míg a Phenom ProX készüléknél nem 

szükséges, így a C jelenléte könyebben kimutatható. 

7.5. XRD VIZSGÁLATOK 

A röntgendiffrakciós (angolul X-ray diffraction, röviden XRD) módszer a 

kristályos anyagok szerkezetének vizsgálatára, az alkotók (amorf anyagok is) 

mennyiségének meghatározására alkalmas. Két fajtáját különböztetik meg, az egyik az ún. 

egykristály, a másik a polikristályos vagy pordiffrakciós módszer (Felinger et al., 2012). 

Dolgozatomban a pordiffrakciós módszert alkalmaztam, mivel célom a mintáimban 

lévő kristályos fázisok (különösen a grafit vagy szerves anyag kristályossági fokának) 
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azonosítása és vizsgálata. Ezzel a módszerrel nemcsak a kristályszerkezet és az anyagok 

azonosítása lehetséges, hanem a krisztallitméret meghatározása is (Felinger et al., 2012). 

Az Ásvány-és Kőzettani Intézeti Tanszéken végzett XRD vizsgálatok Bruker D8 

Advance (Cu k-alfa sugárzás, 40 kV, 40 mA) műszerrel történtek, Göbel-tükörrel 

előállított párhuzamos nyaláb geometriával, Vantec-1 helyzetű érzékelő detektorral (1° 

ablaknyílással). A kiértékelést DiffracPlus EVA szoftverében, Search/Match algoritmussal, 

az ICDD PDF2 2005 adatbázisa alapján végeztem. A vizsgálatok elvégzésében és a 

kiértékelésben Dr. Kristály Ferenc segített. 

7.6. XRF VIZSGÁLATOK 

A röntgen fluoreszcens spektrometriai (angolul X-ray fluorescence spectroscopy, 

röviden XRF) módszer során a mintában lévő kémiai elemeket röntgensugárzással 

gerjesztik, és a másodlagosan keltett, kilépő röntgensugárzás energiáját és intenzitását 

rögzítik. A rögzített karakterisztikus sugárzás energiája csak az elem rendszámától függ, 

így szilárd minták, esetleg vékonyrétegek, részecskék vagy hordozóra szárított oldatok 

kémiai összetételének meghatározására alkalmas ez a módszer (Felinger et al., 2012). 

A kilépő röntgen fotonok detektálásának függvényében kétféle XRF módszert 

különböztetnek meg, az egyik az energiadiszperzív XRF (ED-XRF vagy EDX), a másik a 

hullámhosszdiszperzív XRF (WD-XRF vagy WDS) (Felinger et al., 2012). 

A méréseket CereOx gyantába préselt porpreparátumokon, Rigaku SuperMini200 

WDS típusú (LiF200 / PET / XR25 kristályok), Pd-katóddal (200W-os, 50 kV gyorsító 

feszültség, 4 mA áramerősség) felszerelt készüléken végezte el Móricz Ferenc. Az elemek 

azonosítását teljes spektrum rögzítésén, a mennyiségi meghatározást az elemek kijelölt 

csúcsain végeztük. 

8. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA 

Ebben a fejezetben a különböző vizsgálati módszerek szerint csoportosítva 

mutatom be az egyes lelőhelyekről származó minták eredményeit. 

8.1. OPTIKAI ÉS SEM-EDS VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

Az optikai vizsgálatok célja a felületi és vékonycsiszolatok mikroszkópos 

vizsgálata volt, hogy egyrészt egy átfogó képet kapjak a minták szövet-szerkezetéről, 

ásványos összetételéről, másrészt, hogy kijelölhessem előre azokat a területeket, amelyeket 

érdemes a SEM-EDS módszerrel megvizsgálni. A SEM-EDS vizsgálatok eredményeit 
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mintánkénti sorrendben ismertetem a polarizációs mikroszkóp optikai felvételeivel 

kiegészítve. 

8.1.1. DÉDESTAPOLCSÁNY – 1. FELTÁRÁS 

Az optikai és SEM-EDS vizsgálatok alapján a minta főként kvarcból áll, amely 

megjelenik egyrészt mikrokristályos formában mátrixalkotóként, másrészt polikristályos 

repedéskitöltőként a mintát átjáró erekben (15. ábra). Mikrokristályos muszkovit (szericit) 

is azonosítható a mintában, amely 10-20 μm-es pikkelyekként figyelhető meg elszórtan a 

mátrixban és a kvarc erekben (15. ábra), valamint akár 100 μm-es nagyságú szemcséket is 

alkot. A szericit gyakran Mg- és Fe-tartalmú, amelyben Ca-, Na-, Ti- és V-tartalom is 

megfigyelhető (1. táblázat) (Majoros, 2017). 

A mintában a grafit megfigyelhető egyrészt pár μm-es, kőzetszínező pikkelyek 

formájában elszórtan a mátrixban (15. ábra jobb alsó része), másrészt akár 300 μm-es, a 

deformáció irányát követő fészkekként (15. ábra). EDS mérések alapján a grafitos 

szemcsék kevés S-tartalommal rendelkeznek, és gyakran alkotnak keveréket kvarccal és 

szericittel (1. táblázat, 16. ábra) (Majoros, 2017). 

 

  

15. ábra: Kvarc alapanyagban és érben (középszürke) V- és Ti-tartalmú szericit pikkelyek 

(világosszürke, 1. mérési pont), anatáz szemcsék (fehér, 3. mérési pont), illetve grafit-

kvarc-szericit keverékű aggregátumok (sötétszürke, 2. mérési pont). Visszaszórt 

elektronkép (balra), polarizációs mikroszkóp ráeső fény, 1N (jobbra), 1. feltárás (Majoros, 

2017). 

 

 

100 µm 
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1. táblázat: A 15. ábra 1. és 2. mérési pontjában mért szericit (A), illetve grafit-kvarc-

szericit keverék (B) kémiai összetétele (nem standardizált EDS mérés, oxidos 

tömegszázalék), 1. feltárás (Majoros, 2017). 

 
MgO Al2O3 SiO2 K2O TiO2 FeO Na2O V2O5 SO3 P2O5 

A 2,89 34,82 53,67 6,01 0,76 1,18 0,16 0,51 - - 

B 1,66 31,31 51,15 4,22 2,97 2,5 0,51 0,18 3,86 1,65 

 

  

16. ábra: A 15. ábra piros téglalappal jelölt területéről visszaszórt elektronkép (balra), és az 

arról készült elemtérkép (jobbra). A karbon zöld, a szericit piros, a kvarc kék, az anatáz 

sárga színnel jelenik meg, 1. feltárás (Majoros, 2017). 

 

Számos járulékos ásvány megfigyelhető a mintában, például monacit és anatáz 

szemcsék (az optikai vizsgálatok alapján mondható anatáznak az EDS által mért TiO2). 

Továbbá As- és Cu-tartalmú vasas szemcsék és ér, kaolinit és szmektit keverék, valamint 

APS (alumínium-foszfát-szulfát) ásványok is előfordulnak a mintában. Az utóbbiak 

észlelhetőek egyrészt mintegy kéregszerűen a (feltehetően deformáció hatására kialakult) 

repedések mentén, másrészt a grafitos szemcsékhez, fészkekhez kötődő gömböcskék 

formájában (17. ábra) (Majoros, 2017). 

A 18. ábrán megfigyelhető S-, Ca- és V-tartalmú Fe-Al-foszfát megjelenik As-, 

illetve Ti-tartalmú változatként is (az átlagos tömegszám növekedés miatt jelenik meg a Ti-

tartalmú világosszürkével, 2. táblázat). Úgy tűnik, mintha a Ti-tartalmú APS-ásványt 

kérgezte volna be az As-tartalmú APS-ásvány, és ez az ásványegyüttes utólag kérgeződött 

volna be egy összefüggő, átlagosan 10 μm vastag kaolinit és szmektit keverékéből álló 

kéreggel (5. mérési pont, 2. táblázat) (Majoros, 2017). 
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17. ábra: V-tartalmú APS-ásványok (fehér) grafit fészkekhez (sötétszürke) kötődve 

kvarcban (középszürke). 1. feltárás, visszaszórt elektronkép (Majoros, 2017). 

 

A 19. ábrán látható, kvarcban elhelyezkedő grafitos fészkeket átjáró APS erekben 

az EDS-elemzések alapján sokkal nagyobb a V-tartalom (1. és 2. mérési pontok, 2. 

táblázat), ezért ezek immár foszfát-vanadát ásványok, amelyek keveréket alkotnak vas-

oxiddal. Egy szakaszon Al-hidroxidos érkitöltés is megfigyelhető a foszfát-vanadát érnél 

(3. mérési pont, 2. táblázat), ez az érkitöltés azonban feldarabolódott az eret átjáró repedés 

mentén (Majoros, 2017). 

  

18. ábra: Kvarcér közelében megjelenő As- 

és Cu-tartalmú vasas szemcsék és ér (fehér, 

1, 4 és 6 pont), Ti-tartalmú APS-ásvány 

(világosszürke, 3. pont), As-tartalmú APS-

ásvány (közép szürke, 2. pont), valamint 

kaolinit és szmektit keverékéből álló kéreg 

(közép szürke, 5. pont) visszaszórt 

elektronképe, 1. feltárás (Majoros, 2017). 

19. ábra: A kvarc alapanyagban 

(középszürke) lévő grafitos fészkeket 

foszfát-vanadát erek (fehér, 1. és 2. mérési 

pontok) járják át, az erekben Al-hidroxidos 

(3. mérési pont) érkitöltés, 1. feltárás. 

Visszaszórt elektronkép (Majoros, 2017). 
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2. táblázat: As- és Cu-tartalmú vasas szemcsék, As-tartalmú, illetve Ti-tartalmú APS-

ásványok, kaolinit és szmektit keverék, valamint foszfát-vanadát és Al-hidroxid kémiai 

összetétele (nem standardizált EDS mérés, oxidos tömegszázalék), Dédestapolcsány 1. 

feltárás (Majoros, 2017). 

 

As- és Cu-tartalmú 

vasas szemcsék és ér 

As-

tartalmú 

APS-

ásvány 

Ti-

tartalmú 

APS-

ásvány 

Kaolinit 

és 

szmektit 

keverék 

Foszfát-vanadát 
Al-

hidroxid 

18. ábra 

1. 

mérési 

pont 

18. ábra 

4. 

mérési 

pont 

18. ábra 

6. 

mérési 

pont 

18. ábra 2. 

mérési pont 

18. ábra 3. 

mérési 

pont 

18. ábra 5. 

mérési pont 

19. ábra 1. 

mérési 

pont 

19. ábra 

2. mérési 

pont 

19. ábra 3. 

mérési pont 

MgO 0 - - - 0,5 1,94 - - - 

Al2O3 4,35 8,89 3,73 44,91 31,05 36,86 15,85 18,11 54,82 

SiO2 3,32 6,86 3,65 9,55 9,4 46,86 4,63 4,44 29,34 

P2O5 2,61 3,64 2,87 23,16 16,72 1,61 6,06 7,06 3,57 

SO3 - 0,29 - 2,07 0,98 - 0,98 1,15 4,37 

CaO 0,3 0,75 0,33 0,72 0,76 1,16 0,54 0,4 0,31 

TiO2 - - - - 1,29 0,61 0,11 0,04 0,05 

V2O5 0,19 1,23 - 0,58 0,73 - 5,63 5,85 1,02 

FeO 87,57 77,1 88,17 17,15 37,85 8,09 64,81 61,41 6,39 

CuO 0,33 0,52 0,07 - - - 0,58 0,34 - 

As2O5 1,35 0,71 1,19 1,57 - - 0,82 1,2 - 

K2O - - - 0,27 0,69 2,63 - - 0,15 

Na2O - - - - 0,03 0,24 - - - 

 

8.1.2. DÉDESTAPOLCSÁNY – 2. FELTÁRÁS 

Az optikai és SEM-EDS vizsgálatok alapján, a 2. feltárásból származó minta 

alapanyagát is mikrokristályos kvarc alkotja, amelyben V-tartalmú szericit 

(mikrokristályos muszkovit) pikkelyek figyelhetők meg. A pikkelyek mérete elérheti az 

akár 30-40 μm-es nagyságot is (Majoros, 2017). 

A mintában észlelhető grafit előfordul egyrészt nagyobb (akár 50-100 μm-es 

nagyságú) szemcsék formájában a kvarcerekben (20. és 21. ábra), másrészt kisebb 

pikkelyekként (a pár μm-es nagyságtól a 10-20 μm-es nagyságig) elszórtan a mátrixban 

(21. ábra), valamint grafitos-szericites-kvarcos aggregátumokat alkotva (21. ábra). 

Mindhárom esetben a grafithoz kevés S-tartalom kötődik. A 21. ábrán jól megfigyelhető, 
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hogy a grafitosodás a szerkezeti elemeket követi, a 22. ábrán pedig elemtérképek láthatóak 

(Majoros, 2017). 

   

20. ábra: Grafit pikkelyek (barnásszürke) kvarcban (középszürke), 2. feltárás. Polarizációs 

mikroszkóp ráeső fény, 1N (balra), visszaszórt elektronkép (középen), és az arról készült 

elemtérkép (jobbra), C zöld, O kék, Al piros (Majoros, 2017). 

 

21. ábra: Grafitos aggregátumok (grafit-szericit-kvarc keverék) kvarc szemcsék között, 

elszórtan anatázzal, 2. feltárás. Balra polarizációs mikroszkóp ráeső fény, 1N; jobbra 

visszaszórt elektronkép (Majoros, 2017). 

   

22. ábra: A bal oldali visszaszórt elektronképről készült elemtérképek: a középső 

elemtérképen a karbon zöld, a szericit kék, a kvarc piros színnel jelenik meg; a jobb oldali 

elemtérkép esetében a karbon zöld, a kén narancssárga, az oxigén kék színnel látható. 2. 

feltárás (Majoros, 2017). 

 

  

 

300 µm 
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Járulékos ásványként megfigyelhető helyenként a pirit, magnetit, cirkon, monacit-

(Ce) (amely leggyakrabban a deformációs zónában csoportosul), xenotim, valamint az 

anatáz (optikai mérések alapján). Az anatáz leggyakrabban pár μm-es átmérőjű szemcsék 

formájában figyelhető meg elszórtan az alapanyagban, de szemcsehalmazokat is alkot (21. 

ábra). Gyakran Nb- és V-tartalmú (3. táblázat). APS-ásványok is észlelhetők a mintában, 

goyazit-gorceixit elegykristályok (23 és 24. ábrák) figyelhetők meg, vas-oxidos (goethites) 

bekérgeződéssel. A 4. táblázat ezen ásványok kémiai összetételét tartalmazza EDS-

elemzés alapján a mért pontokban (Majoros, 2017). 

 

3. táblázat: Nb- és V-tartalmú anatáz kémiai összetétele (nem standardizált EDS mérés, 

tömeg százalék), 2. feltárás (Majoros, 2017). 

SiO2 TiO2 V2O5 Nb2O5 

5,17 93,31 1,27 0,25 

 

  

23. ábra: APS-ásványok (goyazit-gorceixit 

elegykristályok, 1. és 3. mérési pont) vas-

oxidos (goethites, 2. mérési pont) 

bekérgeződéssel kvarcban (közép szürke), 

2. feltárás. Visszaszórt elektronkép 

(Majoros, 2017). 

24. ábra: APS-ásvány (goyazit-gorceixit 

elegykristály, világosszürke) vas-oxidos 

(goethites, fehér) bekérgeződéssel kvarcban 

(közép szürke), 2. feltárás. Visszaszórt 

elektronkép (Majoros, 2017). 
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4. táblázat: Goyazit-gorceixit elegykristályok és goethit kémiai összetétele (nem 

standardizált EDS mérés, tömeg százalék), 2. feltárás (Majoros, 2017). 

 

Goyazit-

gorceixit 
Goethit Goyazit-gorceixit 

23. ábra 3. 

mérési pont 

23. ábra 2. 

mérési pont 

23. ábra 1. 

mérési pont 
24. ábra 

Na2O - - 0,34 - 

MgO - - 0,31 - 

Al2O3 32,06 2,52 36,72 38,24 

SiO2 10,91 7,93 3 - 

P2O5 28,73 1 33,18 33,73 

SO3 1,23 0,48 1,03 2,24 

Cl - - - 0,06 

CaO 4,14 0,11 4,82 5 

FeO 11,26 87,96 5,84 6,22 

SrO 5,46 - 6,55 7,66 

BaO 5,18 - 6 5,28 

Ce2O3 1,03 - 0,68 0,46 

Nd2O3 - - 0,81 0,94 

PbO - - 0,29 0,15 

UO2 - - 0,43 - 

 

8.1.3. SZENDRŐLÁD – 369 

A minta alapanyagát csillám lemezek (főként muszkovit, amely paragonitosodott és 

fengitesedett), valamint kalcit alkotják. A muszkovitban kevés Ti-, Fe- és V-tartalmat is 

lehet észlelni. A kalcit gyakran alacsony Mg- és Fe-tartalmú (Majoros, 2018). 

A grafit 20-30 μm-es nagyságú pikkelyekként figyelhető meg, amelyek 300 μm-nél 

nagyobb nagyságú, lemezszerű aggregátumokba rendeződnek. Jól látható főleg az optikai 

képeken, hogy a kőzetet ért deformációk hatására ezek a grafitos aggregátumok 

mikroredőket formálnak (25. ábra). A mintában nemcsak önállóan észlelhetők a grafit 

pikkelyek, hanem keveréket is alkotnak muszkovittal és kalcittal (26. ábra, 5. táblázat). 

Ezek a ~30 μm-es nagyságú lencse- és pikkelyszerű képződmények elszórtan jelennek meg 

a kalcit alapanyagban. A grafithoz néhol kevés kéntartalom is kötődik (Majoros, 2018). 
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25. ábra: Mikroredőket formáló grafitos aggregátumok. Polarizációs mikroszkóp ráeső 

fény, 1N (balra), a bekeretezett területről visszaszórt elektronkép (jobbra fent) és az arról 

készült elemtérkép (jobbra lent). A karbon piros, az oxigén zöld, a kalcium kék, a titán 

sárga színnel jelenik meg. Szendrőlád – 369 (Majoros, 2018) 

 

  

26. ábra: Grafitos aggregátumok (grafit-muszkovit-kalcit keverék, 2. és 3. mérési pont) 

kalcit alapanyagban (1. mérési pont), elszórtan pirit szemcsékkel. Balra polarizációs 

mikroszkóp ráeső fény, 1N; jobbra visszaszórt elektronkép. Szendrőlád – 369 (Majoros, 

2018) 

 



43 
 

5. táblázat: A 26. ábra 2. és 3. mérési pontjában mért grafit-muszkovit-kalcit (A), illetve 

grafit-muszkovit (B) keverék kémiai összetétele (nem standardizált EDS mérés, atom 

százalék). Szendrőlád – 369 (Majoros, 2018). 

 
C O Na Mg Al Si S K Ca Fe 

A 66,87 20,03 - 0,42 2,8 3,23 0,75 0,72 4,76 0,42 

B 65,54 18,86 0,14 0,54 5,8 7,2 - 1,61 0,22 0,1 

 

A mintában járulékos ásványként megfigyelhető klorit, cirkon, pirit (26. ábra), 

kalkopirit (27. ábra), Fe-tartalmú szfalerit (kevés kadmiummal, 27. ábra) és kvarc is. A 

pirit megjelenik egyrészt 100-400 μm-es szemcsékként, amelyekben zárványok is 

előfordulhattak (~20 μm-es Ca-, Mg-tartalmú sziderit zárvány és ~5 μm-es Pb-szulfosó 

zárvány, 27. ábra); másrészt pár μm-es hintésként (26. ábra) és ~10 μm átmérőjű 

framboidális piritként (26. ábra) a kalcit alapanyagban. Az Pb-szulfosó kevés Se-, Te- és 

Re-tartalommal jellemezhető (6. táblázat) (Majoros, 2018). 

 

  

27. ábra: Balra polarizációs mikroszkóp ráeső fény, 1N; jobbra visszaszórt elektronkép. 

Sziderit (1. mérési pont), szfalerit (2. mérési pont), kalkopirit (3. mérési pont) és Pb-

szulfosó zárvány (4. mérési pont) piritben (világosszürke). Szendrőlád – 369 (Majoros, 

2018) 
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6. táblázat: A 27. ábra 4. mérési pontjában mért Pb-szulfosó zárvány kémiai összetétele 

(nem standardizált EDS mérés, atom százalék). Szendrőlád – 369 (Majoros, 2018) 

 
S Fe Se Te Re Pb 

Pb-szulfosó 41,46 14,91 5,19 0,46 1,28 36,7 

 

A kalciton kívül más karbonátásvány (dolomit és sziderit) is megfigyelhető a 

mintában. 10 μm-es szemcsék formájában TiO2 is észlelhető, néhol alacsony In-, Nb- és 

W-tartalommal (7. táblázat) (Majoros, 2018). 

 

7. táblázat: TiO2-ok kémiai összetétele (nem standardizált EDS mérés, oxidos 

tömegszázalék). Szendrőlád – 369 (A: Nb-, In- és W-tartalmú TiO2; B: Nb- tartalmú TiO2) 

(Majoros, 2018) 

 
Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 FeO Nb2O5 In2O3 WO3 

A - - - 1,56 97 0,41 0,36 0,36 0,31 

B 0,24 0,26 0,1 1,28 97,36 0,37 0,39 - - 

 

150-200 μm-es nagyságú, mállott, sajátalakú, La-, Nd-, Gd-, Th- és U-tartalmú 

RFF-karbonát kristályok (bastnäsit-parisit-(Ce) elegykristályok) is megfigyelhetőek a 

mintában (28. ábra, 8. táblázat), amelyek néhol kémiai zónásságot is mutatnak (Majoros, 

2018). 

  

28. ábra: Bastnäzit-parisit-(Ce) elegykristályok (fehér) muszkovit és klorit alapanyagban, 

visszaszórt elektronképek. Szendrőlád – 369 (Majoros, 2018) 
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8. táblázat: Bastnäsit-parisit-(Ce) elegykristály kémiai összetétele (nem standardizált EDS 

mérés, oxidos tömegszázalék). Szendrőlád – 369 (Majoros, 2018) 

F SiO2 CaO FeO La2O3 Ce2O3 Nd2O3 ThO2 UO2 

8,63 1,23 17,81 0,41 22,3 32,03 15,46 1,82 0,31 

 

8.1.4. SZENDRŐLÁD – 371 

A 369-es mintához hasonlóan, a minta alapanyagát muszkovit és kalcit alkotja. Jól 

megfigyelhető főként az optikai képeken a minta irányított szövete (29. ábra), valamint a 

kőzetet ért deformációk hatására kialakult mikroredők. A muszkovitban gyakran lehetett 

kevés Na-, Fe- és Ti-tartalmat mérni. A kalcit megjelenik egyrészt mátrixként 

durvakristályos formában, másrészt ~50 μm-es elnyúlt szemcsékként a muszkovitos-

kloritos alapanyagban. Mindkét esetben kevés Fe- és Mg-tartalmat egyaránt lehetett mérni 

a kalcitban (Majoros, 2018). 

A grafit a minta irányított szövetében általában ~20 μm-es pikkelyek formájában 

jelenik meg (29. ábra), azonban egy helyen egy 80 μm-es nagyságú grafitos aggregátumot 

is lehet észlelni. A kalcitérben megjelenő, lefűződés szerű relikt szemcsében a grafit Ti-nal 

és Zr-mal keveréket alkotva figyelhető meg (30. ábra, 9. táblázat), amelyben cirkon, Zr-

tartalmú TiO2, valamint illit zárványok is megjelennek (30. ábra) (Majoros, 2018). 
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29. ábra: Irányítottan elhelyezkedő grafit pikkelyek és anatáz szemcsék csillám 

alapanyagban. Balra fent polarizációs mikroszkóp ráeső fény, 1N; jobbra fent visszaszórt 

elektronkép. A piros téglalappal jelölt területről visszaszórt elektronkép (balra lent), és az 

arról készült elemtérkép (jobbra lent). A karbon piros, a szilícium szürke, a titán kék 

színnel látható. Szendrőlád – 371 (Majoros, 2018) 

 

 

 

30. ábra: Zr-tartalmú grafit-TiO2 keverékű szemcsében (1. és 2. mérési pont) Zr-tartalmú 

TiO2 (3. mérési pont) és cirkon (4. mérési pont) zárványok. Visszaszórt elektronkép (balra) 

és az arról készült elemtérképek (jobbra fent és lent). A fenti elemtérképen a karbon piros, 

a szilícium lila, a titán zöld, a cirkónium kék színnel jelenik meg. Az alsó elemtérkép 

esetében a karbon piros, a szilícium lila, az alumínium kék színnel látható. Szendrőlád – 

371 (Majoros, 2018) 
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9. táblázat: A 30. ábra 1. mérési pontjában mért Zr-tartalmú grafit-TiO2 keverék kémiai 

összetétele, a széntől eltekintve (nem standardizált EDS mérés, oxidos tömegszázalék). 

Szendrőlád – 371 (Majoros, 2018) 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O TiO2 FeO ZrO2 

0,97 1,81 20,84 35,62 4,5 26,81 0,89 8,56 

 

Számos járulékos ásvány észlelhető a mintában, egyrészt szulfidásványok: pirit (a 

szemcsék mérettartománya a pár μm-estől a 200 μm-esig terjed, továbbá framboidális 

alakban is megjelenik), molibdenit (5 μm × 2 μm-es szemcse) és szfalerit; másrészt 

oxidok: kvarc, TiO2 (általában pár μm-es szemcsék, de a grafitos aggregátumban 

megjelenik egyrészt keverékként, másrészt zárványként Zr-tartalommal) és vas-oxid 

(Majoros, 2018). 

A karbonátok közül sziderit (helyenként az eltérő Mg-, Ca- és Fe-tartalom kémiai 

zónásságot eredményez) és RFF-karbonát (bastnäsit-parisit-(Ce) elegykristály) figyelhető 

meg (31. ábra). A bastnäsit-parisit-(Ce) elegykristály főleg 25-50 μm-es szemcsék 

formájában jelenik meg irányítottan elrendeződve az irányított szövetben. Azonban egy 

~200 μm-es nagyságú, kémiai zónásságot mutató példánya is azonosítható (31. ábra), 

amelynek a világosabb részei kevesebb kalciumot, valamint több uránt és tóriumot 

tartalmaznak (Majoros, 2018). 

Ezeken kívül járulékos ásványként még törmelékes albit maradvány, illit, valamint 

pár μm-es nagyságú cirkon szemcsék is észlelhetőek a mintában (Majoros, 2018). 

 

31. ábra: Kémiailag zónás bastnäsit-parisit-(Ce) elegykristály visszaszórt elektronképe. A 

szegélyi részén (világosszürke) több kalciumot, míg a magjában (fehér) kevesebb 

kalciumot és több uránt és tóriumot tartalmaz. Szendrőlád – 371 (Majoros, 2018) 
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8.1.5. SZENDRŐLÁD – 373 

A minta mátrixát 50-100 µm-es nagyságú csillámlemezek alkotják, főként 

muszkovit (kevés Ti- és V-tartalommal), amely paragonitosodott és fengitesedett (Majoros, 

2018). 

Az optikai felvételeken (32. ábra és 33. ábra) jól megfigyelhető a minta 

deformációs hatásra kialakult, mikroredőket is formáló, irányított szövete, amelyben a 

grafit halvány barna színnel, tökéletes anizotrópiával jelenik meg. Az átlagosan 30-50 μm-

es nagyságú grafit pikkelyek (34. ábra) 300 μm-nél nagyobb lamellákat és lemezszerű 

aggregátumokat formálnak (32. ábra és 33. ábra). A grafitban kéntartalmat nem lehetett 

mérni (Majoros, 2018). 

 

  

32. ábra: Mikroredőket formáló, irányítottan 

elhelyezkedő grafit pikkelyek (világos 

barna). Polarizációs mikroszkóp ráeső fény, 

1N. Szendrőlád – 373 (Majoros, 2018) 

33. ábra: Lencseszerű aggregátumokban 

irányítottan elhelyezkedő grafit pikkelyek 

(világos barna). Polarizációs mikroszkóp 

ráeső fény, 1N. Szendrőlád – 373 (Majoros, 

2018) 
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34. ábra: Grafit pikkelyekről visszaszórt elektronkép (balra), és az arról készült elemtérkép 

(jobbra). A karbon fehérrel, az oxigén zölddel, a titán pirossal jelölve. Szendrőlád – 373 

(Majoros, 2018) 

 

A mintában számos járulékos ásvány észlelhető, az oxidok közül a kvarc azonban 

csak kevés helyen figyelhető meg. A TiO2, amely optika alapján anatáznak mondható, 

megjelenik egyrészt ~80 μm-es nagyságú szemcsék formájában, másrészt 10-20 μm-es tűk 

formájában elszórtan a mátrixban, a szövet irányítottságának megfelelően beforgatódva. 

Egy helyen Nb-tartalom is detektálható a TiO2-ban (10. táblázat) (Majoros, 2018). 

 

10. táblázat: Nb-tartalmú TiO2 kémiai összetétele (nem standardizált EDS mérés, oxidos 

tömegszázalék). Az Al, Si és Ca a környezetéből származik. Szendrőlád – 373 (Majoros, 

2018) 

Al2O3 SiO2 CaO TiO2 Nb2O5 

0,3 0,44 0,29 98,55 0,42 

 

A szulfidok közül a pirit mellett megjelenik még a galenit (3-4 μm-es szemcse), 

szfalerit, valamint piritben és annak repedéseiben 10-20 μm-es Se-, Re- és Te-tartalmú Pb-

szulfosó szemcsék is (35. és 36. ábra, 11. táblázat). A pár μm-es szemcséktől, az akár 100-

600 μm-es nagyságú, sajátalakú kristályokig megfigyelhető a pirit a mintában (35. ábra). 

Egy helyen Ni-tartalom is észlelhető a piritben (Majoros, 2018). 



50 
 

  

35. ábra: Piritben (világosszürke) Pb-

szulfosó zárványok (fehér, 1. mérési pont). 

Visszaszórt elektronkép. Szendrőlád – 373 

(Majoros, 2018) 

36. ábra: Pirit (világosszürke) repedésében 

Pb-szulfosó szemcsék (fehér, 1. mérési 

pont). Visszaszórt elektronkép. Szendrőlád 

– 373 (Majoros, 2018) 

11. táblázat: Pb-szulfosó zárványok kémiai összetételei (nem standardizált EDS mérés, 

atom százalék). Szendrőlád – 373 (A: 35. ábra 1. mérési pont, B: 36. ábra 1. mérési pont) 

(Majoros, 2018) 

 
S Fe Se Te Re Pb 

A 31,3 7,84 5,94 0,24 2,19 52,5 

B 28,63 2,73 7,39 0,22 1,11 59,91 

 

Továbbá megjelenik még a mintában fluorapatit (30-80 μm-es szemcsék), monacit 

(~300 μm-es reliktum), cirkon (általában relikt, de van sajátalakú prizmás kristály is) és 

klorit (megfigyelhető egyrészt a redőződéssel irányítottan, 20 μm-es, orsó alakú 

szemcsékként, másrészt 100 μm-es aggregátumként is). A fluorapatitban 20 μm-es, La-, 

Ce-, Nd-tartalmú RFF-szilikát zárvány is észlelhető. Ezeken kívül még Ca-szulfát és 

kaolinit keveréke is megfigyelhető (Majoros, 2018). 

Az előző két szendrőládi mintához képest a kalcit nem mátrix alkotóként, hanem 

csak járulékos ásványként jelenik meg, néhol kevés Mg-tartalommal. Azonban a RFF-

karbonát (bastnäsit-parisit-(Ce) elegykristály) ebben a mintában is megfigyelhető, ráadásul 

kémiai zónásságot mutatva (37. ábra, 12. táblázat). A kb. 100 μm-es szemcse magja a 

visszaszórt elektronképeken középszürkével, míg a szegélye világosszürkével észlelhető az 

eltérő Ca- és RFF-tartalom miatt (Majoros, 2018). 
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37. ábra: Kémiailag zónás bastnäsit-parisit-(Ce) elegykristály visszaszórt elektronképe. A 

magjában (középszürke) több kalciumot, míg a szegélyi részén (világosszürke) kevesebb 

kalciumot tartalmaz. Szendrőlád – 373 (Majoros, 2018) 

 

12. táblázat: A 37. ábrán látható kémiailag zónás bastnäsit-parisit-(Ce) elegykristály kémiai 

összetétele (nem standardizált EDS mérés, oxidos tömegszázalék). Szendrőlád – 373 

(Majoros, 2018) 

 
F CaO FeO SrO La2O3 Ce2O3 Nd2O3 Gd2O3 ThO2 

Mag 

része 
4,02 21,48 1,1 0,91 19,08 30,44 16,59 1,81 4,58 

Szegélyi 

része 
6,61 4,75 0,28 1,05 27,39 41,04 16,25 0 2,63 

 

8.1.6. RIMAKOKOVA 

A rimakokovai múzeumi példány alapanyagát az optikai és SEM-EDS mérések 

alapján kvarc alkotja (38., 39. és 40. ábra). A szemcsék mérete 30-100 µm közötti. Ebben 

helyezkednek el az 50-100 µm-es nagyságú, Ti- és V-tartalmú muszkovit lemezek (39. és 

40. ábra, 13. táblázat), amelyek irányítottan elhelyezkedő, zöld színű, több cm-es 

hosszúságú, nyúlt oszlopos halmazokat alkotnak (38. ábra). 

A mintában a grafit >100 µm-es pikkelyek formájában figyelhető meg (39. és 40. 

ábra), azonban nem ritkák a több 100 µm-es egybefüggő pikkelyek-lemezek is, amelyek 

akár cm-es nagyságú halmazokat is alkotnak (38. ábra). A grafitban néhol kevés 

kéntartalmat lehet mérni (14. táblázat). 
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13. táblázat: V-tartalmú muszkovitok kémiai összetétele (nem standardizált EDS mérés, 

oxidos tömegszázalék), Rimakokova. 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O TiO2 V2O5 FeO 

0,52 1,94 35,02 50,14 6,53 1,88 3,79 0,19 

- 1,70 35,32 50,34 8,70 1,39 2,55 - 

 

  

38. ábra: Grafit pikkelyek kvarcban (balra), illetve zöld színű muszkovit mellett (jobbra). 

Sztereomikroszkóp, ráeső fény, Rimakokova. 

 

  

39. ábra: Grafit pikkelyek (fekete, 1. mérési pont) V-tartalmú muszkovit lemezek mellett 

(2. és 3. mérési pont), elszórtan vas-oxid (fehér) szemcsékkel kvarcban (4. mérési pont). 

Visszaszórt elektronkép, Rimakokova. 
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14. táblázat: Grafit pikkelyek kémiai összetétele (nem standardizált EDS mérés, 

atomszázalék), Rimakokova. 

C O Si Fe Al Na K S Ca 

89,76 9,34 0,55 0,13 0,11 0,06 0,03 0,02 0,01 

90,08 9,05 0,46 0,08 0,19 0,05 0,06 - 0,01 

 

Járulékos ásványként megfigyelhetők a mintában 5-10 µm-es nagyságú, lemezes 

megjelenésű vas-oxid szemcsék a grafit és muszkovit pikkelyek között (39. és 40. ábra). 

Továbbá egy helyen észlelhető egy ~5 µm-es galenit szemcse, illetve egy 10 µm-es 

monacit-Ce szemcse. 

  

40. ábra: Grafit pikkelyek (fekete, 4. mérési pont) és V-tartalmú muszkovit lemezek 

(világosszürke, 1. mérési pont) kvarcban (közép szürke, 3. mérési pont) elszórtan vas-oxid 

szemcsékkel (fehér, 2., 5. és 6. mérési pont). A vas-oxidok árnyalatbeli eltérése a változó 

Fe-tartalom miatt van. Visszaszórt elektronkép, Rimakokova. 

 

8.1.7. KOKAVKA-1 

A Kokavka-1 táróból származó minta ~50%-át az alapanyag teszi ki, amely az 

EDS-mérések alapján Fe-dús amfibol (41. és 42. ábra, 15. táblázat). Ebben az amfibolos 

alapanyagban elszórtan helyezkednek el az átlagosan 100 µm-es, de akár a több száz µm-

es nagyságot is elérő kvarc szemcsék (41. és 42. ábra). 

Járulékos ásványként megfigyelhető még a mintában Mn-tartalmú ilmenit (41. 

ábra), monacit (10 µm-es szemcsék), magnetit (néhány szemcse nagysága eléri a 300 × 700 
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µm-es nagyságot is, 44. ábra), pár µm-es vas-oxid szemcsék (43. ábra), valamint egy 

helyen egy kb. 15 µm-es nagyságú, sajátalakú fluorapatit szemcse is észlelhető (41. ábra). 

A szilikátok közül Na-tartalmú csillám, kaolinit (43. ábra), kaolinit-szmektit keverék, 

illetve biotit azonosítható (43. ábra). A mintában grafitot nem lehetett megfigyelni. 

 

  

41. ábra: Fe-dús amfibolban (középszürke, 

2. mérési pont) fluorapatit szemcse 

(világosszürke, 4. mérési pont), kvarc 

(fekete, 3. mérési pont), illetve ilmenit 

szemcse (fehér, 1. mérési pont). Visszaszórt 

elektronkép, Kokavka. 

42. ábra: Fe-dús amfibolban (középszürke, 

1. mérési pont) kvarc szemcsék 

(sötétszürke, 2. mérési pont). Visszaszórt 

elektronkép, Kokavka. 

 

15. táblázat: Fe-dús amfibol kémiai összetétele (A: 41. ábra 2. mérési pont, B: 42. ábra 1. 

mérési pont) (nem standardizált EDS mérés, atomszázalék), Kokavka. 

 O Si Fe Al Ca Mg Na K 

A 65,30 14,67 7,34 6,34 3,06 1,64 1,45 0,20 

B 63,94 15,16 7,40 6,80 3,16 1,62 1,70 0,24 
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43. ábra: Mállott biotit lemezek között 

(középszürke, 2. mérési pont) Fe-oxid 

szemcsék (világosszürke, 3. mérési pont), 

valamint szemcsebekérgező és póruskitöltő 

kaolinit (sötétszürke, 1. mérési pont). 

Visszaszórt elektronkép, Kokavka. 

44. ábra: Magnetit szemcsék (fehér, 1. 

mérési pont) Fe-dús amfibolban (szürke). 

Az amfibolok árnyalatbeli eltérése a változó 

Fe-tartalom miatt van. Visszaszórt 

elektronkép, Kokavka. 

 

8.1.8. PARENG 

A minta alapanyagát 30-200 µm-es nagyságú muszkovit lécek alkotják, amelyek 

gyakran paragonitosodottak, illetve fengitesedettek. Néhol kevés Ti-tartalommal jelennek 

meg. 

Már az optikai és SEM-EDS mérések alapján is megfigyelhető a grafit uralkodó 

mennyisége a mintában (átlagosan 70-80%). Az optikai felvételeken szürkésbarna (krém) 

színnel, tökéletes anizotrópiával jelenik meg a grafit. Megjelenését tekintve kétféle típus 

különböztethető meg (45. ábra), az egyik 10-20 µm-es nagyságú, finomszemcsés pikkelyes 

megjelenésű, amely aggregátumszerűen, a deformáció hatására beforgatódva figyelhető 

meg a mintában. Néhol muszkovittal és kénnel (terméskén?) összenőve észlelhető (46. 

ábra). 

A másik típusnál a grafit szintén pikkelyes megjelenésű. A pikkelyek 50 µm-nél 

nagyobbak, méretük az akár több száz µm-es egybefüggő nagyságot is elérhetik. A 

legnagyobb pikkely elérte a 800 µm-t (45. ábra). A pikkelyek a deformáció hatására 

irányítottan helyezkednek el a mátrixban, illetve mikroredőket formálnak. Ennél a típusnál 

kén nem vagy alig kötődik a grafithoz (46. ábra, a vonalmérés eleje). 
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45. ábra: Több száz µm-es nagyságú grafit pikkely és finomszemcsés grafitos aggregátum 

(szürkésbarna) muszkovit alapanyagban (középszürke). Polarizációs mikroszkóp ráeső 

fény, 1N. Pareng. 

 

  

46. ábra: Grafitos aggregátum (grafit-muszkovit-terméskén(?) keverék, sötétszürke) grafit 

pikkelyek (fekete) és muszkovit lemezek (világosszürke) között. Balra visszaszórt 

elektronkép, jobbra a vonalmérés eredménye, Pareng. 

 

Ami a járulékos ásványokat illeti, az oxidok közül megjelennek a mintában 5-30 

µm-es nagyságú kvarc szemcsék, valamint 50-100 µm-es TiO2 ásványok (47. ábra) néhol 

kevés Nb-tartalommal (16. táblázat), amelyek az optikai vizsgálatok alapján rutil és anatáz. 

A szilikátok közül észlelhetőek cirkon szemcsék (általában 10×20 µm-es nagyságúak, néha 
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Nb-tartalmúak), 30-50 µm-es albit lécek (néha K-, illetve Ca-tartalmú), titanit szemcsék 

(általában 20 µm-es nagyságúak), illetve 10 µm-es Ti-Zr-szilikát ásványok (16. táblázat).  

 

  

47. ábra: Nb-tartalmú TiO2 szemcsék (fehér, 1.-4. mérési pontok) grafit pikkelyekkel 

(fekete) muszkovit léces alapanyagban (középszürke). Balra visszaszórt elektronkép, 

jobbra polarizációs mikroszkóp ráeső fény, 1N, Pareng. 

 

16. táblázat: TiO2 szemcse (47. ábra 1. mérési pont) (A) és Ti-Zr-szilikát szemcse (B) 

kémiai összetétele (nem standardizált EDS mérés, tömegszázalék). A szén a környezetből 

származik, Pareng. 

 
O Ti C Si Nb Al Ca K 

 
  

A 40,85 38,52 17,29 2,03 0,57 0,51 0,12 0,12 
 

  

 
C O Zr Si Ti Fe Al S K Mg Na 

B 66,74 17,26 6,54 3,41 3,05 1,12 0,84 0,44 0,36 0,15 0,09 

 

Továbbá megfigyelhetők még a mintában elszórtan ~80 µm-es nagyságú pirit 

szemcsék (48. ábra), illetve a minta szegélyi (felszín közeli) részéhez közel akár 200 µm-

nél is nagyobb jarositos póruskitöltő halmazok (17. táblázat, 48. és 49. ábrák). A szivacsos 

szövetű halmazokban a jarosit megjelenik egyrészt lemezes-táblás, másrészt gömbök 

formájában. Mindkét esetben a jarosit szemcsék nagysága 5 µm körüli. Egy helyen 

terméskén? kiválás is észlelhető a grafitos aggregátumban. Az erről készült vonalmérés 

látható a 46. ábrán. 
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17. táblázat: Jarositok kémiai összetétele (nem standardizált EDS mérés, tömegszázalék). 

A szén a jarosit környezetéből származik, Pareng. 

O C Fe S K Si Al Ti Mg Na 

49,73 16,9 16,65 7,81 4,02 2,41 1,96 0,34 0,1 0,08 

51,7 17 17,27 7,7 4,05 1,27 0,96 - 0,05 - 

34,32 22,66 20,92 8,36 4,83 4,59 2,9 0,44 0,34 0,63 

 

  

48. ábra: Pirit szemcsék (fehér, 1. mérési 

pont) szivacsos szövetű jarositban 

(világosszürke), grafit pikkelyekkel (fekete) 

muszkovit léces alapanyagban 

(középszürke). Visszaszórt elektronkép, 

Pareng. 

49. ábra: Grafit pikkelyek (fekete) és 

muszkovit lécek (középszürke, 1. mérési 

pont) jarosittal (világosszürke). Visszaszórt 

elektronkép, Pareng. 

 

 

 

8.2. XRD VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

Az XRD vizsgálatok eredményeit lelőhelyenként ismertetem a következő 

alfejezetekben. A mintákban észlelt kristályos fázisok Rietveld-illesztéssel számolt 

kvantitatív kiértékelésének eredményei a fejezet végén található egy összesített táblázatban 

(18. táblázat). Az eredmények tömegszázalékban vannak megadva, egy tizedesjegyre 

kerekítve. 
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8.2.1. DÉDESTAPOLCSÁNY 

A dédestapolcsányi 1. és 2. feltárásokból származó mintákról készült XRD 

felvételeken az uralkodó kvarc reflexiók (50. ábra, IX. melléklet) mellett azonosíthatóak 

még muszkovit (V-tartalmú), illit, kaolinit, anatáz, rutil, grafit és röntgenamorf anyag 

reflexiói is. A grafit 26°-27°(2θ) érték közötti csúcsa (hkl = 002) majdnem egybeesik a 

kvarc csúcsával, így ezek aszimmetrikus csúcsot eredményeznek (50. ábra, IX. melléklet). 

A többi grafit csúcs pedig a kitüntetett orientáció miatt nem jelenik meg a 

diffraktogramokon (a nm-es grafit lemezek párhuzamosak a mintasíkkal). Az illit és 

muszkovit esetében a mért és elméleti csúcspozíciók közötti különbség a vanádium mellett 

a Mg- és Na-tartalomból is adódhat (50. ábra, IX. melléklet) (Majoros, 2017). 

 

 

 

50. ábra: A porcelán, majd achát mozsárban porított minták diffraktogramjai 

(Dédestapolcsány 1. feltárás fent, 2. feltárás lent) (Majoros, 2017). 
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A IX. mellékleten látható a repedések menti vékony, puha bevonat lekaparási 

porának diffraktogramja. A mérési görbén megjelenő púp röntgenamorf anyagra utal, 

vagyis ez már nem szerves anyag, de még nem is kristályosodott ki. A kaolinit széles 

csúcsa láthatóbban jelenik meg, amely a grafitos anyagban való dúsulására utal. A lekapart 

bevonat esetében jelentősebb a rutil tartalom, mint a teljes kőzet felvételen, ezzel szemben 

a többi ásvány a teljes kőzet mintájának megfelelően észlelhető (Majoros, 2017). 

Az XRD felvételeken a SEM-EDS vizsgálatokkal kimutatott járulékos ásványokat 

(például xenotim, monacit és APS-ásványok) kis mennyiségük miatt nem lehetett 

azonosítani (Majoros, 2017). 

A minták ultrahangos medencével történő aprítása során sem sikerült a kristályos 

grafit pontos kimutatása, csupán a muszkovit és kvarc aránya változott (továbbra is kvarc 

az uralkodó, IX. melléklet). Bár a grafit különálló csúcsait nem sikerült meghatározni, de a 

kvarc ~26,7°(2θ) csúcsának bal oldali vállán megjelenő aszimmetriát grafitnak értelmezem 

(IX. melléklet) (Majoros, 2017). 

8.2.2. SZENDRŐLÁD 

Az 51. ábrán látható a szendrőládi minták diffraktogramjai (369: zöld, 371: kék, 

373: fekete). A dédestapolcsányi mintával ellentétben, ezeknél a muszkovit és kalcit 

reflexiói jelennek meg uralkodó alkotóként, a kvarc már kisebb intenzitású csúccsal 

figyelhető meg (kivéve a 373-as mintát). Ezek mellett észlelhetők még a klinoklór és rutil 

reflexiói is (Majoros, 2018). 

 

 

51. ábra: A szendrőládi minták diffraktogramjai (369: zöld, 371: kék, 373: fekete). 

(Majoros, 2018). 
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A SEM-EDS vizsgálatok során észlelt járulékos ásványok kis mennyiségük miatt 

nem jelennek meg a szendrőládi minták XRD-felvételein (Majoros, 2018). 

Bár XRD módszerrel nehéz azonosítani a grafitot kis mennyisége és nanokristályos 

természete miatt, azonban Rietveld-illesztéssel mégis lehetséges lehet, egy ilyen 

módszerrel történő próbálkozást mutatok be a X. mellékleten. A Szendrőlád – 373-as minta 

Rietveld-illesztéssel kapott eredményei láthatók grafittartalom nélkül (A), és 

grafittartalommal (B). Jól megfigyelhető, hogy az illesztés hibája (szürke görbe a 

diffraktogram alatt) sokkal kisebb, ha a grafit jelenlétét is elfogadjuk az illesztésben (piros 

körrel kiemelt rész). Ez a meghatározás sajnos mégis bizonytalan, mert egyrészt az 

elemzett por főleg nanokristályos a különleges minta-előkészítési eljárás miatt, másrészt a 

grafit 26°-27°(2θ) érték közötti csúcsa (hkl = 002) majdnem átfedésben van a kvarc (hkl = 

101) és (hkl = 110) csúcsaival, amely pedig aszimmetrikus csúcsot eredményez. Ráadásul 

a többi grafit csúcs meg sem jelenik a felvételeken a kitüntetett orientáció miatt (Majoros, 

2018). 

8.2.3. RIMAKOKOVA 

Mivel az XRD módszer egy roncsolásmentes vizsgálati módszer, továbbá a 

múzeumi példányból nem készülhetett porminta, ezért a minta legsíkabb részéről felületi 

mérés történt. Ennek eredménye látható az 52. ábrán. A diffraktogramon az uralkodó kvarc 

és muszkovit (V-tartalmú) reflexiói mellett azonosíthatók voltak a grafit csúcsai (2H és 

3R) is. 

 

 

52. ábra: A rimakokovai múzeumi példányról készült diffraktogram. Balra középen a mért 

felület, jobbra középen a bekeretezett rész kinagyítása. 
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A Kokavka-1 táróból gyűjtött, magnetitet nem tartalmazó mintának diffraktogramja 

látható az 53. ábrán. A múzeumival ellentétben, ebben uralkodóan a Fe-dús amfibol 

reflexiói figyelhetők meg, alárendelten kvarccal és piroppal. Részletes kvantitatív 

kiértékelését a 18. táblázat tartalmazza. 

 

 

53. ábra: A Kokavka-1 táróból gyűjtött minta diffraktogramja. 

 

8.2.4. PARENG 

A parengi minta diffraktogramja látható az 54. ábrán. Uralkodóan a muszkovit és 

grafit reflexiói jelennek meg (2H és 3R politípus is). Ezek mellett a kvarc, albit, titanit, 

valamint anatáz és rutil (Nb-tartalmú) reflexiói azonosíthatók még. 

 

 

54. ábra: A parengi minta diffraktogramja. A nagyított felvétel (jobbra középen) a 

bekeretezett részről készült. 
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Az ultrahangos aprítási eljárás során a folyadék tetejére felúszott, hártyaként 

viselkedő frakciót elszeparáltam, és külön is megvizsgáltam. Ennek a diffraktogramja 

látható az 55. ábrán. Az uralkodó 2H és 3R grafit-refleciók (~65 000 beütés) mellett kis 

mennyiségben azonosítható még a kvarc, muszkovit és anatáz reflexiói. Tekintve, hogy a 

leválasztott hártya lényegében >95% grafit, ezért mennyiségi kiértékelésével nem 

foglalkoztam. Így a 18. táblázatban csak a teljes kőzetből készült porminta eredménye 

látható. 

 

 

55. A parengi minta ultrahangos aprítási eljárása során, a folyadék tetején lévő hártyáról 

készült diffraktogram. A nagyított felvétel (jobbra középen) a bekeretezett részről készült. 
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18. táblázat: A minták részletes kvantitatív kiértékelése (tömegszázalék). 

 

Dédestapolcsány Szendrőlád 

Kokavka Pareng 

1
. 
fe

lt
á
rá

s 

2
. 
fe

lt
á
rá

s 

L
ek

a
p

a
rt

 

fr
a
k

ci
ó

 

369 371 373 

 
Kvarc 67,4 82,2 23,8 0,7 8,7 20,9 19,5 18,3 

R
ét

eg
sz

il
ik

á
to

k
 

Muszkovit 

2M1 
16,6 5,9 4,8 45,3 22,8 48,8 - 35,6 

Muszkovit 

1M 
- - - - - 1,6 - - 

Illit 2M1 1,9 0,8 7,3 - - - - 6,5 

Kaolinit 1,3 0,1 16,8 - - - - - 

I/Sm 11A 0,1 0,2 0,1 - - - 4,6 - 

Klorit IIb - - - 1,7 4,0 4,2 - - 

Biotit 1M 0,6 0,5 - - - - - - 

Halloysit - - 7,4 - - - - - 

K
a
rb

o
n

á
to

k
 

Kalcit (Mg) - - - 44,7 57,5 17,2 - - 

Dolomit - - - 1,6 1,3 - - - 

Sziderit - - - 0,9 0,9 0,7 - - 

T
iO

2
 Anatáz - - 1,3 0,5 0,4 1,7 - - 

Rutil 0,2 0,2 1,7 1,3 0,9 2,0 - - 

 
Grafit 3R - - - 1,5 1,9 3,0 - 3,2 

 
Grafit 2H 3,9 2,1 4,9 - - - - 23,8 

 
Pirit - - - 1,9 1,5 - - - 

 
Albit 

(magas) 
- - - - - - - 11,9 

 
Hornblende 

(Fe, Mg) 
- - - - - - 47,8 - 

 
Pirop - - - - - - 18,1 - 

 
Titanit - - - - - - - 0,7 

 
Amorf 8,0 8,0 32,0 - - - 10 - 
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8.3. XRF VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

Az XRF vizsgálattal bár nem lehet közvetlenül kimutatni a grafitot, mégis 

végeztem ilyen méréseket, hogy a minták fő- és nyomelem tartalmainak ismeretében 

kiegészítsem és alátámasszam a SEM-EDS és XRD mérések eredményeit. Dolgozatomhoz 

a rimakokovai múzeumi minta kivételével mindegyik lelőhelyről származó mintából 

porítottam, és vizsgáltam meg XRF módszerrel. 

A mintákon végzett főelem tartalom meghatározás eredményeit a 19. táblázat 

tartalmazza tömegszázalékban kifejezve. Minden főelem a karakterisztikus spektrum K-

alfa vonalán lett meghatározva. A jobb szemléltetés végett sávdiagramon is ábrázoltam a 

kapott eredményeket (56. ábra), így könnyebben össze lehet hasonlítani az egyes mintákat. 

 

19. táblázat: A mintákon végzett főelem arány meghatározás eredménye (tömegszázalék). 

Mindegyik főelem a K-alfa vonalon lett meghatározva. 

 
SiO2 Al2O3 MgO CaO Na2O K2O Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 S 

Detektálási 

határ 
0,1 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 

Dédestap. 

1. feltárás 
80,3 5,2 0,4 0,04 0,1 1,0 0,5 0 0,4 0,01 0,1 

Dédestap. 

2. feltárás 
81,7 5,8 0,6 0,2 0,1 1,0 0,4 0 0,5 0,02 0,7 

Szendrőlád 

369 
31,5 17,5 1,6 18,6 0,5 4,3 3,6 0,03 1,6 0,1 1,0 

Szendrőlád 

371 
33,1 16,1 1,8 19,4 0,4 3,7 5,1 0,04 1,2 0,1 2,2 

Szendrőlád 

373 
39,9 25,0 1,9 10,0 0,7 5,6 4,7 0,02 2,3 0,1 2,5 

Kokavka 41,5 10,1 1,9 7,0 0,8 0,6 26,1 0,14 0,2 0,4 0,02 

Pareng 54,5 16,1 1,5 0,1 0,9 5,5 1,3 0,02 0,8 0,03 1,6 

 

A mérések alapján a minták főelemei egyértelműen a Si és az Al. Ez egybevág a 

SEM-EDS és XRD módszerekkel kapott eredményekkel, ugyanis a minták alapanyaga 

főként kvarc a dédestapolcsányi minták esetében, illetve csillámok a többi esetben, 

amelyek szintén tartalmaznak kevés kvarcot. A szendrőládi mintáknál megfigyelhető 

jelentős Ca-tartalom az alapanyagban megjelenő kalcit miatt van. A Mg-, Na- és K-

tartalom, valamint a Fe-tartalom egy része a rétegszilikátokhoz kötődik minden mintánál, a 

Fe-tartalom másik része feltehetőleg szulfidokhoz kapcsolódik (pirit, kalkopirit). 
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Jelentősnek mondható még a minták (főleg a szendrőládiak) TiO2 tartalma, amelynek nagy 

része önállóan kristályos formában, rutil és anatázként van jelen az optikai vizsgálatok 

alapján. A parengi minta esetében a Ti-tartalom titanithoz is kötődik. A mintákban 

megfigyelhető S-tartalom szulfidokhoz (például pirithez a szendrőládiaknál és a 

parenginél), szulfátokhoz (például jarosithoz a parenginél), illetve kis mennyiségben a 

grafithoz is kötődik. 

 

56. ábra: A mintákon végzett főelem arány meghatározás eredménye sávdiagramon 

szemléltetve. 

 

Ha mintánként összegzem a főelem tartalmakat, és 100%-hoz viszonyítom, akkor 

megkapom a nem mért elemek mennyiségét. Ez a dédestapolcsányi 1. feltárásból származó 

minta esetében 11,95%, a dédestapolcsányi 2. feltárásból származó mintánál 8,98%, a 

szendrőládi 369-es minta esetében 19,67%, a szendrőládi 371-es mintánál 16,86%; a 

szendrőládi 373-as mintánál csupán 7,28%, a kokavkainál 11,24%, míg a parengi mintánál 

17,65%. Ezek feltehetően a rétegszilikátok (OH)-tartalmának, a karbonátok CO2-

tartalmának, illetve a minták grafittartalmának a mennyiségei. 

A minták nyomelem tartalmát a 20. táblázat mutatja ppm-ben kifejezve. A 

báriumnál a detektálási határ 25 ppm, a többi nyomelemnél 10 ppm volt. A jobb 

szemléltetés végett a mért eredményeket szintén sávdiagramon ábrázolom (57. ábra), 

azonban mivel több nagyságrendben jelennek meg az értékek, ezért logaritmikus skálát 

alkalmazok. Az adatok közül kitűnik a magas Ba- (a dédestapolcsányi mintáknál >1600 

ppm, a parenginél >850 ppm), Sr- (a szendrőládiaknál >350 ppm) és Zr-tartalom (a 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Dédestapolcsány 1. feltárás 

Dédestapolcsány 2. feltárás 

Szendrőlád – 369 

Szendrőlád – 371 

Szendrőlád – 373 

Kokavka 

Pareng 

Tömeg% 

SiO2 Al2O3 MgO CaO Na2O K2O Fe2O3 MnO TiO2 P2O5 S 
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szendrőládi és parengi mintáknál >150 ppm). Ezeken kívül kiugró értéknek számít még a 

parengi mintánál észlelt magas Rb-tartalom (186 ppm). Az XRF mérés során 

meghatározott nyomelem tartalmak egybevágnak a SEM-EDS mérés során tapasztaltakkal. 

 

20. táblázat: A mintákon végzett nyomelem tartalom meghatározás eredménye (ppm). A 

detektálási határ a báriumnál 25 ppm, a többi nyomelemnél 10 ppm. 

 
Cu Zn Pb Rb Sr Ba As Cr Ni Zr 

Mért vonal Kα Kα Lβ1 Kα Kα Lα Kβ1 Kα Kα Kα 

Dédestapolcsány 1. feltárás 58 59 38 36 32 1604 17 74 21 61 

Dédestapolcsány 2. feltárás 19 13 41 31 19 1682 23 136 20 59 

Szendrőlád – 369 51 138 10 46 497 30 12 108 67 198 

Szendrőlád – 371 71 91 13 36 423 - - 77 44 157 

Szendrőlád – 373 41 195 24 76 369 43 11 146 53 279 

Kokavka - 152 21 - 39 108 - 71 41 86 

Pareng 105 133 31 186 18 879 - 97 18 176 

 

 

57. ábra: A mintákon végzett nyomelem tartalom meghatározás eredménye logaritmikus 

sávdiagramon szemléltetve. 
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Az XRF mérés során lehetséges még a mért minták fél-kvantitatív kiértékelése is. 

Ennek eredménye látható a 21. táblázatban a dédestapolcsányi és parengi minták esetében. 

Az adatok közül kitűnik a minták magas Cl- (>150 ppm), illetve V-tartalma (~400-700 

ppm), amely szintén összhangban van az EDS-mérések során észleltekkel. 

 

21. táblázat: A dédestapolcsányi és parengi minták szemi-kvantitatív kiértékelésének 

eredménye (ppm). 

 
Cl V Ga Y Nb 

Dédestapolcsány 

1. feltárás 
153 394 14 - - 

Dédestapolcsány 

2. feltárás 
470 696 19 61 - 

Kokavka 934 182 46 15 - 

Pareng 162 473 35 18 18 

 

9. KÖVETKEZTETÉSEK 

Dolgozatom célkitűzésének teljesítése, miszerint upponyi- és szendrői-hegységi 

feketepalákat, illetve az összehasonlításhoz kárpáti lelőhelyekről származó grafitos 

kőzeteket vizsgálok meg, és megpróbálok következtetéseket tenni a grafit (grafitos anyag) 

genetikáját illetően, valamint besorolni a megfelelő ipari kategóriákba, az előző fejezetek 

eredményeit figyelembe véve immár lehetségessé vált. A vizsgált területek földtana, a 

terepi megfigyelések, valamint a mintákon végzett polarizációs mikroszkópos, pásztázó 

elektronmikroszkópos (SEM-EDS), röntgen-pordiffrakciós (XRD) és röntgen-fluoreszcens 

spektrometriai (XRF) vizsgálatokkal a következő következtetések tehetők. 

A dédestapolcsányi lelőhely esetében fekete kovapalákat (Majoros, 2017), a 

szendrőládiaknál fekete filliteket (Majoros, 2018), a rimakokovai múzeumi példánynál 

grafitos metakvarcitot, a Kokavka-1 táróból származó minták esetében gránátos 

amfibolitot, míg a parengi lelőhelynél grafitos gneiszt vizsgáltam. Az optikai 

vizsgálatokkal jól megfigyelhetők voltak a kőzetminták deformáció hatására kialakult 

irányított szövetei, amelyekben a nyírási deformáció hatására a szemcsék beforgatva, 

illetve mikroredőket formázva jelennek meg, valamint a repedéskitöltő erek további 

deformációs nyomai észlelhetők. Ez minden minta esetében egyértelműen metamorf 

(nyírásos) szövetre utal, amely összhangban van a vizsgált térségek földtani viszonyaival. 

Ugyanis az Upponyi-hegységet anchi- vagy epimetamorf hatás (Árkai et al., 1981), a 
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Szendrői-hegység paleozóos korú kőzeteit a nagyon kisfokútól a közepes fokozat alsó 

határáig terjedő metamorfózis érte (Árkai, 1977). Rimakokovánál és Parengnél pedig 

amfibolit fáciesű metamorfózis ment végbe (Miyano és Klein, 1986; Fonarev, 1985; Ghent 

és Stout, 1981; Savu, 1970; Berza, 1978). A dédestapolcsányi terepi megfigyelések során a 

grafitos kőzeteket ráadásul éppen a nyírási zónákban lehetett észlelni (Majoros, 2017). 

Ami a grafit meghatározását illeti, az XRD vizsgálatokkal a dédestapolcsányi és 

szendrőládi minták esetében nem lehetett egyértelműen azonosítani a grafitot a nagy 

átfedéssel elhelyezkedő grafit- és kvarc-reflexiók miatt (a 100-as reflexiója aszimmetrikus 

csúcsként jelenik meg) (Majoros, 2017, 2018). A SEM-EDS vizsgálatokkal már mindegyik 

mintánál (kivéve a Kokavka-1 táróból származónál) egyértelmű volt egy széntartalmú 

anyag jelenléte, azonban csak az optikai megfigyelésekkel együtt mondható bizonyosan 

grafitnak (az anizotróp viselkedés miatt). A rimakokovai múzeumi példánynál és a parengi 

mintánál már az XRD vizsgálatnál is egyértelmű volt a grafit jelenléte, ráadásul mindkét 

politípus megfigyelhető volt. Tekintve, hogy a 3R módosulat egy metastabil forma 

(Kwiecińska és Petersen, 2004), így az együttes jelenlétük úgy magyarázható, hogy a 

szerves anyag grafitosodása során feltehetően 3R is képződött, amely fokozatosan alakul át 

a stabilabb 2H politípussá. A 18. táblázat tartalmazza a Rietveld-illesztéssel számolt grafit-

tartalmakat mintánként. A Kokavka-1 minta esetében nem lehetett grafitot kimutatni egyik 

vizsgálati módszerrel sem, mivel ez a mellékkőzete lehet a rimakokovai grafitnak. 

A dédestapolcsányi 1. és 2. feltárásból származó kőzetek kétféle megjelenési típusú 

grafitot tartalmaznak: az egyik 1-20 μm-es nagyságú, a kőzet mátrixában elszórt, 

kőzetszínező pikkelyes grafit; a másik 100-300 μm-es nagyságú, a repedéseket kitöltő 

polikristályos kvarcerek mellett elhelyezkedő, a szerkezeti elemeket követő, szintén 

pikkelyes megjelenésű grafit. A grafitot gyakran kevés kéntartalom jellemzi, továbbá 

kvarccal és szericittel összenőtt aggregátumokat is alkot (Majoros, 2017). A szendrőládi 

minták esetében a grafit 20-50 μm-es nagyságú pikkelyekként figyelhető meg. A pikkelyek 

gyakran 300 μm-nél nagyobb méretű, lemezszerű aggregátumokba rendeződnek, amelyek 

deformációs hatásra mikroredőket is formáznak. A grafitban néhol kevés kéntartalmat is 

lehetett mérni, továbbá keveréket is alkotott néha a grafit muszkovittal és kalcittal, illetve a 

371-es mintában egy aggregátumban Ti-nal és Zr-mal is (Majoros, 2018). 

A Rimakokováról származó múzeumi példány esetében a grafit 100 µm-nél 

nagyobb pikkelyek formájában észlelhető (a pikkelyek nagysága meghaladhatja a több 100 

µm-t is). A grafitot néhol kevés kéntartalom jellemzi. A parengi mintában (a 

dédestapolcsányihoz hasonlóan) szintén kétféle megjelenési típusú grafit figyelhető meg: 
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az egyik 10-20 µm-es nagyságú, finomszemcsés pikkelyes megjelenésű grafit, amely 

aggregátumszerűen, a deformáció hatására beforgatódva figyelhető meg. Ráadásul néhol 

muszkovittal és kénnel (terméskén?) összenőve is észlelhető. A másik típusnál a pikkelyek 

50 µm-nél nagyobbak, méretük az akár több száz µm-es egybefüggő nagyságot is elérhetik 

(a legnagyobb pikkely mérete 800 µm-es volt). Deformáció hatására irányítottan 

helyezkednek el a mátrixban, illetve mikroredőket is formáznak. Kén nem vagy alig 

kötődik a grafithoz. 

Minden esetben a grafit képződése regionális metamorfózishoz kötődik. Az 

irodalmak alapján (Miyano és Klein, 1986; Fonarev, 1985; Ghent és Stout, 1981; Savu, 

1970; Berza, 1978) Parengnél és Rimakokovánál kis nyomású, nagy hőmérsékletű 

amfibolit fáciesű (kb. 600 ± 50 °C, 4-5 kbar) metamorfózis ment végbe. Bár a 

dédestapolcsányi és szendrőládi esetben ilyen jellegű információ nem áll rendelkezésre, 

azonban a TiO2 fázisdiagram alapján (58. ábra) megbecsülhető a képződési hőmérséklet és 

nyomás. Ugyanis egyszerre megfigyelhető az XRD mérések alapján a hazai mintákban a 

TiO2 két polimorf módosulata is (Majoros, 2017, 2018). Ugyanez igaz a parengi mintára is, 

ahol az optika alapján volt azonosítható a rutil és anatáz. Ez a jelenség úgy magyarázható, 

hogy ha a metamorfózis az anatáz-rutil fázishatáron (a képen a zöld színű vonal mentén) 

történt. Vagyis ~500-600°C között és 10 kbar alatti nyomáson történt. Az amfibolit fáciesű 

metamorfózis szintén erre a fázishatárra esik. 

 

58. ábra: TiO2 fázisdiagram Jamieson és Olinger (1969) alapján módosítva. 

 

A grafit minden esetben epigenetikus képződésű, metamorfózis (nyírás) hatására a 

kőzetekben lévő szerves anyag a grafitosodás útjára lépett. A szerves anyag eredetre utal a 

grafitokban észlelt kevés kéntartalom, illetve a TiO2-okban és muszkovitban (szericitben) 
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megfigyelt V-tartalom. Jól ismert ugyanis ezen elemek szerves anyagokban való jelenléte 

nyomelemként (Dill, 2010). A dédestapolcsányi, parengi és rimakokovai mintáknál 

kiemelkedően magas a V-tartalom. Utóbbinál ez okozza a muszkovitok makroszkóposan is 

megfigyelhető világoszöld színét, míg a dédestapolcsányi és parengi mintáknál 400-700 

ppm az XRF mérés alapján. A kőzetekben lévő szerves anyag a dédestapolcsányi 

mintáknál az euxin mélyvízi fáciesben, a szendrőládiaknál a foltzátonyokkal és köztük levő 

medencékkel szabdalt, törmelékes selfterületen halmozódhatott fel (Fülöp, 1994; Pelikán et 

al., 2006; Gyalog, 2005; Less et al., 2005). A Rimakokováról származó mintánál Kováčik 

(2003) szerint a legvalószínűbb szén protolit kőzet plankton eredetű bitumenes anyag 

lehetett. 

A kísérő ásványok közül kiemelném egyrészt a muszkovitot (szericitet), amely 

valószínűleg a metamorf folyamat során, a grafittal egyidőben képződött, és a V ekkor 

épülhetett be a szerkezetébe. Ezt bizonyítja, hogy a dédestapolcsányi mintáknál egyaránt 

V-tartalmúak a mátrixban elszórt szericit-pikkelyek és a grafit-szericit-kvarc keverékű 

aggregátumok (Majoros, 2017). 

A dédestapolcsányi mintákban megfigyelhető, különböző elem-összetételű APS 

(alumínium-foszfát-szulfát) ásványok feltehetően másodlagos folyamatok során 

képződhettek (ekkor épülhetett be a szerkezetükbe a mobilizálódott vanádium), 

amelyekhez az elsődleges foszfátok adhatták a foszfort (Majoros, 2017). APS-ásványok 

megjelenése grafit mellett nem meglepő jelenség, viszont Dill (2001) szerint a törési 

zónákban megfigyelt APS-ásványok főleg az U- és RFF-tartalmú woodhouseit-crandallit 

sorokhoz tartoznak. 

A szendrőládi mintákban megfigyelhető RFF-karbonát ásványok (bastnäsit-parisit-

(Ce) elegykristályok) az EDS mérések alapján La-, Nd-, Gd-, Th- és U-tartalmúak, és 

gyakran kémiai zónásságot is mutatnak (Majoros, 2018). Szintén szerves anyag eredetre 

utal a Th- és U-tartalom (Dill, 2010). Ezek a RFF-karbonát kristályok vagy diagenetikus 

vagy alacsony hőmérsékletű hidrotermás eredetűek (Majoros, 2018). 

Végül a járulékos ásványok közül megemlíteném még a parengi mintában 

észlelhető jarositot (jarositos póruskitöltő halmazokat), amely valószínűleg pirit mállásából 

képződött. 

Mindezek alapján az egyes lelőhelyek között az alábbi kapcsolatok állapíthatók 

meg. Mindegyiknél a grafit képződése szerves anyaghoz és nyíráshoz, nyírási zónához 

köthető. Ez a nyírási zóna Dédestapolcsány és Szendrőlád esetében a Darnó-zóna 

(Majoros, 2017, 2018). A Kokavka-1 táróból gyűjtött amfibolitos minták bár nem 
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tartalmaznak grafitot, mégis kapcsolatba hozható a Rimakokováról származó múzeumi 

grafitos metakvarcit példánnyal, ugyanis annak mellékkőzete lehet. A parengi minták 

tartalmazzák a legnagyobb mennyiségben és ráadásul a legjobb minőségben is a grafitot. A 

dédestapolcsányihoz hasonlóan kétféle szemcseméretű grafitot tartalmaz, azonban a 

nagyobb méretű (>100 µm-es) pikkelyek megjelenése a rimakokovai grafithoz hasonlít a 

legjobban. 

Az előzőek figyelembe vételével a dédestapolcsányi, szendrőládi, rimakokovai és 

parengi grafitok mind epigenetikus képződésűek, a Dill-féle (2010) teleptani besorolás 

szerint a metamorf grafittelepek kategóriába esnek, azon belül is a regionális 

metamorfózist ért metapszammit-pélitekben és márványban előforduló grafit 

alkategóriába. Ezt alátámasztja Dill (2010) leírása, miszerint a premetamorf kőzetben, 

például karbonátokban (Szendrőlád esete) és palákban (Dédestapolcsány esete) lévő 

szerves anyagból fejlődhetnek ki a grafit előfordulások regionális metamorfózis útján, ahol 

a grafit kristályossága a metamorfózis fokával van kapcsolatban. Szerinte legkedvezőbbek 

az amfibolit és granulit fáciesű metamorf területek. Ezen megállapítások összhangban 

vannak az észleltekkel. 

Ráadásul Kwiecińska és Petersen (2004) leírása is illik a mintákban észlelt 

grafitokra, ugyanis Dédestapolcsánynál (Majoros, 2017) és Parengnél a kriptokristályos 

grafit kőzetszínező pigmentként jelenik meg, Szendrőládnál (Majoros, 2018) pedig 

mikroredőket és mikrolaminákat formálnak a mintákban. Szintén igaz, hogy a kvarcitos 

palákban (kovapala Dédestapolcsány esetében; Majoros, 2017) és kvarcitokban 

(metakvarcit Rimakokova esetében) a grafit pikkelyeket alkot. 

Ami a grafit kereskedelmi besorolását illeti (Mitchell, 1993), az „amorf” 

(kriptokristályos) kategóriába (szemcsék <70 μm) esik egyrészt a dédestapolcsányi minták 

mátrixában elszórt, pár μm-es, kőzetszínező pikkelyes grafit (Majoros, 2017); továbbá a 

szendrőládi mintákban észlelt 20-50 μm-es pikkelyek (Majoros, 2018); valamint a parengi 

mintákban megfigyelt 10-20 µm-es nagyságú pikkelyes grafit. A „lemezes-pikkelyes 

grafit” (durvaszemcsés >150 μm és finomszemcsés 150-70 μm-es pikkelyek) kategóriába 

esik a dédestapolcsányi mintákban észlelt 100-300 μm-es grafit-szemcsék (Majoros, 2017); 

a rimakokovai példánynál megfigyelt 100 µm-nél nagyobb pikkelyes megjelenésű grafit; 

illetve a parengi mintáknál az 50 µm-nél nagyobb, de akár a több száz µm-es nagyságot is 

elérő lemezes-pikkelyes grafit. 
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10. ÖSSZEFOGLALÁS 

Dolgozatomban upponyi- és szendrői-hegységi feketepalákat vizsgáltam meg, 

amelyeket összehasonlítottam két kárpáti lelőhely grafitos anyagával, hogy az észlelések 

alapján megállapításokat tehessek a grafitos anyag genetikáját illetően, továbbá 

megjelenése alapján be tudjam sorolni a megfelelő ipari kategóriákba a grafitot. 

A téma bevezetéseként egy rövid ásványtani, képződési és ipari-alkalmazási 

áttekintő után összefoglaltam a nemzetközi, kárpát-övezetbeli és magyarországi grafit 

előfordulásokat. Ezután tértem rá az egyes minták vizsgálatára. A kiválasztott upponyi-

hegységi lelőhely a Dédestapolcsány melletti Rágyincs-völgy, ahonnan felszíni 

feltárásokból gyűjtöttem kőzetmintákat; a Szendrői-hegységből pedig a Szendrőlád-6 jelű 

földtani alapfúrás 278-295 m-es mélységekből származó kőzetanyagát vizsgáltam meg. 

Tekintve, hogy ebben a témában már két tudományos diákköri dolgozatot is írtam 

(Majoros, 2017, 2018), így ezek eredményeit felhasználva és új mérésekkel kiegészítve 

dolgoztam fel az upponyi- és szendrői-hegységi feketepalák vizsgálatát. A kárpáti 

összehasonlításhoz pedig egyrészt Szlovákiából, egy Rimakokováról származó múzeumi 

példányt, illetve a Kokavka-1 táróból gyűjtött mintákat vizsgáltam meg, másrészt a parengi 

külfejtésből (Déli-Kárpátok, Románia) származó grafitos kőzetmintákkal foglalkoztam. 

Különböző módszerekkel (polarizációs mikroszkóp, SEM-EDS, XRD és XRF) 

vizsgáltam meg az egyes lelőhelyekről származó mintákat, hogy jellemezni tudjam a 

bennük található grafitot. A grafit és a mellette megfigyelhető ásványtársulások alapján 

pedig következtetéseket tettem a grafitos anyag genetikáját illetően, illetve besoroltam a 

megfelelő ipari kategóriákba. 

Új eredménynek számít többek között a dédestapolcsányi mintákról készült XRF 

mérés, amely során 400-700 ppm V-tartalmat lehetett megállapítani, továbbá a Rietveld-

illesztéssel számított kvantitatív kiértékelés eredményei. A két TiO2 ásvány (rutil és 

anatáz) együttes jelenlétéből a dédestapolcsányi és szendrőládi minták esetében a 

metamorfózis (így a grafit képződésének) körülményeire is tudtam következtetéseket tenni 

(~500-600°C közötti hőmérséklet és 10 kbar alatti nyomás). 

A Rimakokováról származó múzeumi példány esetében igazolást nyert Kováčik 

(2003) és Zuberec et al. (2005) állítása, miszerint a grafit átlagos pikkelymérete 0,085-0,2 

mm, amely lokálisan elérheti a 0,4-1 mm feletti értéket is. Vizsgálataim során ugyanis 100 

µm-nél nagyobb pikkelyeket észleltem. A Kokavka-1 táróból gyűjtött mintákban grafit 



74 
 

nem volt megfigyelhető, a gránátos amfibolit valószínűleg a grafitos metakvarcit 

mellékkőzete lehet. 

Végezetül, bár a parengi külfejtésből küldött grafitos kőzeteket Ion et al. (2017) a 

grafit mellett megjelenő járulékos ásványok U- és Th-tartalma miatt vizsgálják, méréseim 

során nem észleltem ilyen elemeket tartalmazó fázisokat. Az XRF vizsgálat során csupán a 

Cu (105 ppm), Rb (186 ppm), Ba (879 ppm), Zr (176 ppm) és V (473 ppm) emelkedett 

értékeit detektáltam. Az optikai és SEM-EDS mérések alapján Panu et al. (1967) állítását 

viszont pontosítanám, mert az „amorf” kategória mellett a lemezes-pikkelyes grafit 

kategóriába is beleillenek az észlelt grafit pikkelyek, ugyanis méretük gyakran eléri a több 

száz µm-es nagyságot is. 
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I. melléklet 

Grafittelep Bogalában, Srí Lanka. a) Eres grafit gneiszes mellékkőzettel (forrás P. 

Eichhorn). b) A meredek dőlésű grafit-erek majdnem derékszögben keresztezik a gneiszes 

mellékkőzet foliációját. A fehér bekeretezett terület jelöli az a) részen látható kézipéldány 

helyét és méretét (Dill, 2010). 

 

  

grafit 

gneisz 
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Jelmagyarázat:  Darnó-zóna   1. pont 

 

 

II. melléklet 

Földtani térkép részlet Dédestapolcsány környékéről (az MBFSZ online földtani 

térképe) (Gyalog és Síkhegyi, 2005) 

  

É 

1 km 



88 
 

 

Jelmagyarázat: 

  

 

   

   

 

III. melléklet 

Földtani térkép részlet a Szendrői-hegységről (az MBFSZ online földtani térképe) (Gyalog 

és Síkhegyi, 2005) 

  

 É 

1 km 

Szl-6 
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IV. melléklet 

A Szendrőládi Mészkő Formáció és a Bükhegyi Márvány Formáció típusterülete (Fülöp, 

1994). Piros csillaggal jelölve a Szendrőládi-6 (Szl-6) jelű földtani alapfúrás helye. 

 

  

Szl-6 
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V. melléklet 

A Szendrőládi Mészkő Formáció borda-völgyi (Szl-6 földtani alapfúrás környéki) 5., 6. és 

8. számú feltárása (Fülöp, 1994). 
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VI. melléklet 

A szendrőládi Szl-6 jelű földtani alapfúrás rétegsora (Szendrőládi Mészkő Formáció és 

Abodi Mészkő Formáció) (Fülöp, 1994). Piros kerettel bejelölve az általam vizsgált 

mélységköz (278-295 m). 
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Jelmagyarázat:  Flis zóna: Kroznó takarórendszer  Flis zóna: Elő-Magura 

egységek  Flis zóna: Külső Magura-takarók  Flis zóna: Belső Magura-takarók 

 Pieniny Klippen Öv  Neogén-Negyedidőszaki medencék  Alkáli bazaltok 

(Pannon-Negyedidőszaki)  Andezites vulkanitok (Neogén)  Riolitos vulkanitok 

(Neogén)  Eocén-alsó-miocén üledékek (Budín-medence)  Belső-kárpátoki 

paleogén üledékek  Felső-kréta-eocén üledékek (Myjava és Hričov Csoport) 

 Tátrikum: a) Kristályos aljzat; b) üledékkel fedettség  Veporikum, 

Zemplénikum: a) Kristályos aljzat; b) üledékkel fedettség és Križna-takaró  Hronikum 

 Gömörikum  Meliatikum  Turnaikum  Szilézikum  Normál és 

transzform vetők  Takaró határok 

 

VII. melléklet 

A Nyugati-Kárpátok Szlovákiába eső részének vázlatos földtani térképe (Lexa et al., 

2000).  jel jelöli a rimakokovai grafit előfordulást (Lexa et al., 2007 alapján 

módosítva). 

  

É 
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VIII. melléklet 

Románia egyszerűsített földtani térképe (fent). A bekeretezett részről (Déli-Kárpátok) 

nagyított földtani térkép (lent), amelyen ki vannak emelve a variszkuszi szerkezeti 

egységek, valamint piros csillaggal jelölve a Cătălinul grafitbánya helye (Săndulescu et al. 

(1978); valamint Iancu és Mărunţiu (1994) alapján módosítva).  

É 

É 
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IX. melléklet 

A repedések menti vékony bevonat lekaparási porának diffraktogramja (fent), illetve az 

ultrahangos aprózással kapott frakciók porainak diffraktogramjai (lent), Dédestapolcsány 

1. feltárás (Majoros, 2017). 
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X. melléklet 

Próbálkozás a grafittartalom meghatározására Rietveld-illesztéssel. Az illesztés eredménye 

grafittartalom nélkül (A) és grafittartalommal (B). Szendrőlád – 373 (Majoros, 2018). 

 

 

 

(A) 
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