
Földtan



A Föld folyamatai

Atmoszféra



A karbon-kőzet ciklus 





E_beE_ki

E_föld_ki



Endogén energiaforrás - maghasadás, tárolt energia 

Exogén energiaforrás - fúziós energia 







• Kémiai összetétel, 
kristályszerkezet

• szín, karcszín, átlátszóság, 
fénytörés

• keménység törés, hasadási 
viselkedés

• hézagosság, vízfelvevő 
képesség, időtállóság

• sűrűség
• fajhő, hővezető képesség
• vezetőképesség, dielektromos 

jellemező

ÁSVÁNYOK 
Az ásványok olyan, a Föld belsejében és a Földön kívüli objektumokban előforduló, természetes 
eredetű anyagok, amelyek összetétele és szabályos, képlettel leírható, rendezett szerkezete 
egyaránt viszonylag állandó: kristályos vagy amorf.

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krist%C3%A1ly


makroszkópos 

mikroszkópos 

vegyi

Hagyományos Modern

röntgen 

DTA-hőbomlás

Elektonmikroszkóp











Savanyú Ultrabázikus



Porfíros: finomszemcséjű 
mátrixban kristályos blokkokDurvaszemcséjű 

Finom szemcseéjű Üveges(amorf), habos





Fizikai mállasztó hatások



Szállítás, további mállás osztályozódás 





rézszulfát   -»  malachit

földpát -»  kaolin



mészkőből   -»  kálcium bikarbonát oldat

“bazattból”   -»  kálcium, bikarbonát és kovasav oldat



PH7 —> PH5.5 







• Tömörödés (kompakció)
rétegterhelés hatására porozitáscsökkenés és vízvesztés

• Cementáció 
a pórusoldatból vagy az üledéket átjáró magmás oldatokból 
az oldott (karbonátos, kovás, limonitos, agyagos) anyag 
kiválva cementálja a szemcséket. 

• Átkristályosodás 
a már megszilárdult (főleg karbonátos) kőzetben alakul ki, 
a kristályok mérete, összefogazottsága növekszik.

• Dolomitosodás
mészkő (mésziszap) Ca-ját a tengeri Mg-ionok helyettesítik, 
mivel a Mg nagyobb, a helyettesítés rácsfeszültséget okoz, 
ami a dolomit repedezését eredményezi.

Kőzettéválás – diagenezis



• Breccsa
2 mm-nél nagyobb, szögletes kőzettörmelék változatos kötőanyagokkal 
Budai hg.: mészkőbreccsák

• Konglomerátum
2 mm-nél nagyobb, lekerekedett kőzettörmelék változatos kötőanyagokkal 
homokkőhöz hasonló
építőanyag is lehet

• Homokkő
gyakori, érdes felületű, változatos színű, szemcseanyagú, kötésű szilárdságú lehet, 
Balaton-felvidék (permi vörös hkő), Budai hg. (hárshegyi hkő) 
Alföld, Kisalföld, Balaton-környék, Pécs( pannon hkő)    
lábazat, támfal, falazat, térburkolat, 
szénhidrogéntároló 

• Lösz
szélhordta, iszapméretű szemcsék, meszes, függőleges makrópórusos, roskadékony
kvarc, földpát anyagú, csigák,löszbabák
típusos-, infúziós-, lejtőlösz, agyagos lösz
Dunántúl, Duna-part, 
pincék

• Agyagkő, iszapkő, aleurit
iszap-agyagszemcsék vörös-fekete színű, laminált
Mecsek (Bátapáti - atomhulladék))

Összeálló üledékes kőzetek és kötőanyagaik

Kötés: kovás, vasas, karbonátos, agyagos   



• Mészkövek 

CaCo3

karbonátos szemcsék + cementáló anyag + bioklasztok

keletkezés: tenger: ár-apálysíkság, tengerparti homokdomb, lagúna, self, mélytenger, 

édesvizek: tavak, források 

mérnöki osztályozás:: tömött: tengeri, finomszemcsés, sokféle szín, rétegzett, pados, 

karsztosodás (Aggtelek, Bp.) 

eocén, triász, jura, kréta hegyvidékeinkben, tardosi kő, 

burkolatok, cementgyártás, 

durva: tengeri, durvaszemcsés (ooidos), sárga és fehér,  

miocén (bádeni – szarmata)

Bp. körüli bányákból fontos építőkő, de mállik

forrásvízi: krémszínű, 

pleisztocén, holocén 

Várhegy, Süttő, Országház 

• Dolomit

(Ca,Mg)Co3

tengeri eredetű, változatos színű, rideg, repedezett, mállékony,  sósavra nem reagál

karsztosodik, 

hazánkban gyakori,

felhasználása: murva (útépítés, kohászat) , por (vakolat, súroló)

• Márga

mész és agyag keveréke, színe sárgától szürkéig, 

szilárdsága a mésztartalommal javul, az agyagosabb csúszásveszélye

Budai hg. És más hegyek (Mecsek)

cement-alapanyag

Vegyi üledékes kőzetek és keletkezésük

Keletkezési módjaik: oldatképződés, telítődés, kiválás, diagenezis









Kőzettéválás – diagenezis



A metamotfózis színterei és jelenségei 



• kontakt 
(termális) 

• kataklasztos
(nyírási)

• betemetődéses
(rétegterheléses) 

• regionális 
(dinamotermális)

• tömörödés 
• cementálódás
• átkristályosodás
• palásság (foliáció)
• irányítottság (lineáció)
• dolomitosodás

Fajtái Folyamatai



agyagkő-agyagpala

homokkő (slír)-fillit

pala(csillámtartalmú)-csillámpala

gránit-gneis
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