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Kőzetképző FOLYAMATOK 

VII. A METAMORF RENDSZER

1. A METAMORFÓZIS HATÁRAI

 

A metamorfózis a kőzetek ásványos összetételének és szövetének megváltozása jelentős nyomás-
és/vagy hőmérsékletnövekedés hatására. A változás szilárd halmazállapotban és/vagy az átlagos
kémiai összetétel megmaradása mellett következik be. A földtörténeti múlt tektonikai eseményeit a
metamorf kőzetekből ismerhetjük meg leginkább, mert a lemezek ütközésének és összeforrásának
nyomait ezek őrizték meg.  A metamorf kőzetek segítségével az egykori kollíziós lemezszegélyek
megtalálhatók, illetve a hegységképződési események rekonstruálhatók.

A metamorfózis – leegyszerűsítve – a diagenezistől a kőzetek fokozatosan növekvő nyomás és
hőmérséklet hatására történő megolvadásáig tart. A diagenezistől való elhatárolás ásványtani alapon
lehetséges. A metamorfózis kezdetét olyan ásványok megjelenésénél állapítjuk meg, amelyek
üledékes folyamatokban nem keletkezhetnek (például laumontit).

A metamorfózis határait fizikai paraméterekkel is definiálhatjuk. Az alsó határ 200 ºC hőmérsékletnél húzható meg,
300 MPa nyomás mellett. Azok a kőzetelváltozások, amelyek alacsonyabb értékeknél következnek be, a mállás vagy
diagenezis fogalomkörébe tartoznak. A felső határ nem rögzíthető ilyen egyértelműen. A metamorfózis ugyanis akkor
ér véget, amikor a kőzetek megolvadnak. A kőzetek olvadáspontját a H2O tartalom csökkenti, így a víztartalomtól

függően a kőzetek részleges olvadása tág határok között mozoghat. Ha a rendszerben csak kevés víz van jelen, az
olvadás csak kisebb fészkekre korlátozódik. Az is előfordul, hogy vízben gazdagabb rétegek megolvadnak, míg a
szomszédos, "száraz" kőzettestek nem. Az ilyen részleges megolvadással keletkezett, "ultrametamorf" kőzeteket
migmatitoknak nevezzük.

Enyhe redőzőttséget  mutató migmatit
A káliföldpátot  és kvarcot  tartalmazó világos részek elkülönülnek a sötét ásványokból  álló  részektől.

Ha jelentősebb tömegek megolvadnak, az olvadék felfelé mozog, és intrúziókat formál a metamorf tömegben. Az
olvadék megszilárdulásával gránittest jön létre. Az ilyen metamorf környezetben megjelenő gránitbatolitok
szubdukciós és kollíziós lemezszegélyeket jelölnek.

A regionális metamorfózist három szakaszra bontják: kisfokú, közepes fokú és nagyfokú metamorfózis. Az
úgynevezett betemetődéses metamorfózis esetében szokásos az igen kisfokú szakaszt is elkülöníteni. Ez a
metamorf típus azonban alárendelt a nagy tömegű, regionális vagy dinamotermális metamorf sorozatokhoz képest,



ahol az igen kisfokú metamorfózis nem jellemző.

A regionális metamorfózis fokozatai  a  nyomás és a hőmérséklet  függvényében
600 ºC felett a  metamorfózis  és a magmatizmus átfedi  egymást, a  rendszer  víztartalmától függően.  A víztartalom
növekedése a kőzetek olvadáspontjának csökkenésével  jár.

2. A METAMORFÓZIST BEFOLYÁSOLÓ tényezők

A fluidumok szerepe

 

A kőzetekben lévő pórusok (szemcsék közötti hézagok és repedések egyaránt) általában
fluidumokat tartalmaznak. A fluidumok olyan gőzállapotú vizes oldatok, amelyekben gázok, sók és
ásványi alkotók vannak oldva. A gőz a több száz fokos hőmérsékleten folyadékként viselkedik, ezért
használjuk a fluidum (folyékony anyag) megnevezést.

Az intergranuláris (szemcsék közötti) fluidumok fontos szerepet játszanak a metamorfózisban. A nyomás és a
hőmérséklet növekedésével a fluidumok oldott anyagából bizonyos elemek beépülnek a metamorfizálódó kőzet
ásványaiba. Ugyanakkor más elemek az ásványokból kioldódhatnak. A fluidumok tehát szállító tényezőként
felgyorsítják a kémiai reakciókat.

A nyomás növekedésével a fluidumok "kipréselődnek" a kőzetből. Ugyanakkor, ha a hőmérséklet is emelkedik, a
víztartalmú ásványok átkristályosodnak vízmentes ásványokká. Az így felszabaduló kristályvíz a fluidumokkal együtt
mobilizálódik. Ha ezek az oldatok a tektonikai erők által létrehozott repedésekbe jutnak, az oldott anyag egy része
kicsapódik. Így keletkeznek a metamorf kőzetekben gyakori, általában kvarckitöltésű erek.



Kvarcerek gyűrt csillámpalában.  Dél-Norvégia
A kvarc a pórusokban mozgó fluidumokból vált  ki, progresszív metamorfózis  során.

A növekvő nyomás és hőmérséklet, valamint a bőséges intergranuláris fluidumok jelenléte mellett lejátszódó
metamorfózist progresszív metamorfózisnak nevezzük. Ha az erősen metamorfizált kőzetek alacsonyabb nyomás-
és hőmérsékletviszonyok közé kerülnek, a metamorfózis visszafordul, vagyis a magasabb nyomáson és hőmérsékleten
keletkezett ásványok visszaalakulnak olyanokká, amelyek alacsonyabb értékek mellett stabilak. Ezt a folyamat a
retrográd metamorfózis. Mivel a rendszerből a progresszív metamorfózis során a fluidumok nagy része eltávozott, a
retrográd metamorfózis ezek hiányában rendkívül lassan zajlik. Ha ez gyorsan történne, a felszínen nem találnánk
erősen metamorf kőzeteket.

A hőmérséklet, a nyomás (feszültség) és az idő szerepe

 

A kőzetek metamorf átalakulása a nyomás és a hőmérséklet, illetve esetenként az irányított nyíróerők
együttes hatásának eredménye. A nyomás és a hőmérséklet viszonya különböző helyzetekben
változhat, de a kőzetátalakulásban általában mindkettőnek a hatása érvényesül.

A hőmérséklet emelkedése vagy abból származik, hogy a kőzettestek mélyebb helyzetbe kerülnek (a geotermikus
gradienstől függően változhat), vagy magmás intrúzió okozza. Mindkét esetben számolnunk kell a nyomás
növekedésével is, bár az utóbbinál kevésbé.

Ha a metamorf kőzetátalakulás vizsgálatakor a szöveti változásokról beszélünk, helyesebb nyomás helyett a
kőzettestben a külső, alakváltoztató erők hatására ébredő feszültség fogalmát használnunk, mert az alakváltozásokat
így tudjuk értelmezni.  A szilárd testekben a feszültség különböző irányítottságú felületeken eltérő, ami az ásványok
szöveti elrendeződését befolyásolja. A legnagyobb nyomó főfeszültség irányára merőleges sík mentén szöveti
irányítottság alakul ki. ez játszódik le a metamorf kőzetekben, ahol az ásványok szilárd fázisú átalakulással képződnek.
A folyadékokban a feszültség minden irányban egyenlő (mindenoldalú vagy hidrosztatikai nyomás hatására ébred).
emiatt a folyékony magmából kristályosodó ásványok általában orientálatlanok. Amikor ásványos összetételről és az
annak alapján megállapítható metamorf fokozatokról van szó, a feszültség helyett inkább a nyomás fogalmát
használják.



Gránit és gneisz mikroszkópos szöveti képe
Olvadékban a feszültség minden irányban azonos, ezért  az ásványok rendezetlenül  helyezkednek el  (A: gránit).  Szilárd
állapotú átalakulásnál orientáció alakul ki (B. gneisz). A két  kőzet ásványos összetétele hasonló.

Az idő szerepét vizsgálva valószínűsítik, hogy a metamorfózis során lejátszódó kémiai reakciókhoz millió évek
szükségesek. Ennek pontos meghatározására nincsenek eszközeink, de kísérletek bizonyítják, hogy hosszabb ideig
tartó nagy nyomás és magas hőmérséklet mellett nagyobb kristályok jönnek létre. ennek alapján állíthatjuk, hogy a
durvaszemcsés metamorf kőzetek hosszabb idő alatt, nagy nyomáson, magas hőmérsékleten keletkeztek, míg a
finomszemcsések rövidebb idő alatt, kisebb nyomáson, alacsonyabb hőmérsékleten jöttek létre.

3. VÁLTOZÁSOK A kőzetszövetben ÉS AZ ÁSVÁNYOS ÖSSZETÉTELBEN

Szöveti változások

 

A metamorf szöveti változások összefüggésben vannak az ásványos összetétel alakulásával. Azok a
kőzetek, amelyekben a metamorfózis során lemezes megjelenésű rétegszilikátok (agyagásványok,
csillámok) vannak jelen, metamorf foliációt, vagyis orientált, leveles-lemezes megjelenést mutatnak
az ásványok síkokba rendeződése miatt (az elnevezés a latin folium=levél szóból ered). A metamorf
foliációt palásságnak is nevezik. A palásság a metamorf kőzetek túlnyomó részének legjellemzőbb
szerkezeti tulajdonsága.

Palásság kialakulása metamorf  kőzetekben.
Felső kép:  a  legnagyobb főfeszültség merőleges a rétegzettségre,  ezért
a palásság párhuzamos a rétegzéssel. Alsó kép:  A legnagyobb
főfeszültség irányát  nyilak  jelzik, a  rétegek meggyűrődtek. A metamorf
foliáció  keresztezi a  rétegzettséget  (harántpalásság)

Ha a feszültség az adott kőzettest felett elhelyezkedő kőzettömegek terheléséből ered, a palásság párhuzamos az
eredeti rétegzettség irányával. Azonban ha kollíziós lemezszegélyeknél gyűrt szerkezetekké deformálódnak a rétegek,



a palásság iránya el fog térni a rétegzettség irányától. Ezt a jelenséget harántpalásságnak vagy keresztpalásságnak
nevezik.

Harántpalás aleurolitpala a Bükk hegységi  Lök-völgyben.
A kőzet a  szembenéző síkfelület szerint mutat palás elválást.  A felületen látható sávok az eredeti rétegzettség irányát
jelzik.

A közepes- és nagyfokú metamorfózison átesett kőzetek ásványai nagyobbak, mint a kisfokú metamorf kőzetek
mikroszkóposan vizsgálható ásványai. ezeknél a kőzeteknél a palásság ebből adódóan nem teljesen síkszerű, hanem
a durvább szemcsézettség miatt enyhén hullámos felület.

Az ásványos összetétel változásai

 

A metamorfózis során az ásványos összetétel is változik. Mindez azonban úgy történik, hogy közben
a kőzetek átlagos kémiai összetétele nagyjából változatlan marad. Az ásványok kialakulását a
nyomás, a hőmérséklet és az adott elemösszetétel határozza meg. Adott kémiai összetétel esetén a
nyomás-hőmérséklet feltételek határozzák meg, hogy az elemek milyen kristályszerkezetbe fognak
beépülni. Az így keletkezett ásvány az adott képződési környezetben stabil, ha változnak a
paraméterek, az ásvány kristályszerkezete ismét átalakul.

Az ásványtani alapon meghatározott metamorf fácies (nem azonos az üledékképződésnél tárgyalt fáciessel!) fogalma
egy adott ásványegyüttest jelent, amely adott kőzetösszetétel esetén, meghatározott nyomás-hőmérséklet viszonyok
között egyensúlyban van, és jellemző a metamorfózis fokára. P. Eskola, finn geológus, a fogalom megalkotója a
regionális metamorfózisra 6, a kontakt metamorfózisra 4 fáciest, azaz metamorf típust különített el, és ezeket többnyire
egy-egy kőzet alapján nevezte el, például zöldpala-fácies, granulit-fácies (ez alatt nem azt a kőzetet, hanem a
metamorfózis fokát, illetve jellegét kell érteni).



Metamorf fáciesek a nyomás-hőmérséklet  viszonyoktól függően
Az A görbe egy mélységi magmás test környezetében jellemző geotermikus gradienst  jelöl. A B görbe egy
átlagos kontinentális  geotermikus gradiens.  A C görbe szubdukciós zónában jellemző geotermikus gradiens.

A metamorf kőzetek ásványai között többségben vannak azok, amelyek magmás vagy üledékes kőzetekben is
előfordulnak (földpát, csillám, kvarc, amfibol), de léteznek olyanok is, amelyek metamorf úton keletkeznek, tehát
egyértelműen metamorfózist jeleznek.

A leggyakoribb metamorf  keletkezésű ásványok összetétele
A sztaurolit, andaluzit  és sillimanit polimorf  ásványok, azaz azonos összetételűek, de a kristályszerkezetük eltérő.

A metamorf keletkezésű ásványok általában nem olyan bőségesek, mint a magmás vagy üledékes rendszerben is
előforduló ásványok, de jelenlétük meghatározó a metamorfózis fokának megállapításánál. ezeket nevezzük index-
ásványoknak.



Az ásványos összetétel változása agyagpala növekvő metamorfózisa során

4. A GYAKORIBB kőzettípusok METAMORFÓZISA

 

A metamorfózis kiindulási kőzetei lehetnek üledékes magmás vagy metamorf eredetűek. Az utóbbiak
közül elsősorban a vulkáni kőzetek szenvedhetnek metamorfózist, mert a mélységi magmás kőzetek
magasabb nyomás-hőmérséklet feltételek mellett keletkeznek, mint a metamorfózisra jellemző
értékek, olvadékból való kikristályosodással. Így változások csak akkor jönnek létre bennük, ha a
metamorf rendszerben jelentős mennyiségű víz van. kivétel a kataklasztos metamorfózis, amely a
mélységi magmás kőzetekben is lejátszódhat, és bizonyos szöveti változást okoz.

Agyagos kőzetek metamorfózisa

Az agyag és aleurolit üledékes kőzetek ásványos összetételében az agyagásványok, kvarc, kalcit, esetleg földpátok
vesznek részt. A betemetődéses metamorfózis korai szakaszában, ami az igen kisfokú metamorfózisnak felel
meg, ez az ásványos összetétel csak annyiban változik, hogy bizonyos, a kezdeti metamorf átalakulást jelző ásványok
(laumontit, prehnit) is megjelennek. Az igen kisfokú metamorfózissal érintett kőzetek neve megegyezik az eredeti
üledékes kőzet nevével, és általában a –pala végződést tesszük hozzá, utalva a metamorf foliációra (agyagpala). Ha
magmás kőzetet éri hasonló hatás, a kőzet neve elé a meta- előtag kerül (például metabazalt, metaandezit).

A kisfokú metamorfózis során, ami a regionális metamorf övek kőzeteinek kezdeti átalakulására jellemző, az
agyagásványokból finomszemcsés muszkovit (szericit), pirofillit és klorit jön létre. Azokat a kőzeteket, amelyek a fenti
ásványokat tartalmazzák, palának, illetve fillitnek nevezzük. A pala szó előtt – mely utal a lemezes elválásra – a
jellemző ásvány nevét jelölik meg, így az elnevezés szericitpala vagy kloritpala. A főleg szericitből álló, emiatt selymes
fényű, leveles elválású palákat nevezzük filliteknek. A kisfokú metamorfózissal keletkezett kőzetek finomszemcsések,
bennük az ásványok csak nagyítóval láthatók.

A közepes fokú metamorf szakaszban a szericit jól kristályosodott muszkovittá alakul, amit általában már nagyítóval
vagy szabad szemmel is láthatunk. A muszkovit mellett egyéb csillámok, kvarc, plagioklász, gránátok és sztaurolit is
jelen lehet. Az ebben a szakaszban keletkezett jellemző kőzet a csillámpala. A csillámpalák szembetűnő, erőteljes
palásságot mutatnak, de az ásványok mérete több milliméter lehet, ami az elválási felület egyenetlenségét okozza. A
lineáció, vagyis a hosszúkás ásványok vonalakba rendeződése hullámos elválási felületet hoz létre.

A nagyfokú metamorfózis szakaszában a kőzetek durvaszemcsések. A muszkovit mellett biotit, a plagioklász mellett
káliföldpát is megjelenik. A muszkovittartalom 10-20 %, ez kevesebb, mint a csillámpalákban, mert a káliföldpát a
muszkovit átalakulásával jön létre. A jellemző metamorf ásvány a sztaurolit és sillimanit . A foliáció nem annyira
karakterisztikus, mint a csillámpalákban, de az ásványok vonalas rendeződése gyakori. Az erre a szakaszra jellemző
kőzet a gneisz.

 AGYAGOS KŐZETEK METAMORF ÁTALAKULÁSA



 

Bazalt metamorfózisa

A bazalt fő ásványai az olivin, a piroxén és a plagioklász. ezek az ásványok vízfelvétellel, a kisfokú metamorfózis
feltételei mellett klorit, epidot, kalcit, plagioklász ásványegyüttessé alakulnak. Az így keletkezett kőzetek a klorit és
epidot miatt jellegzetesen zöld színűek, ezért összefoglaló néven zöldpaláknak nevezzük őket. A lemezes elválás a
zöldpalákra is jellemző.

A közepes fokú metamorfózis során a klorit amfibollá alakul, ezáltal a foliáció eltűnik, mivel az amfibol nem lemezes
megjelenésű ásvány. Bizonyos mértékű lineációt a nyúlt termetű amfibol kristályok vonalakba rendeződése okozhat.
Az erre a szakaszra jellemző kőzet az amfibolit.

Nagyfokú metamorfózis hatására az amfibol piroxénné alakul át, ami mellett még plagioklász és gránátok vannak
jelen. Az így keletkezett kőzet a granulit. Ha plagioklász nincs jelen, a kőzet neve eklogit. ezek a kőzetek már nem
rendelkeznek foliációval.

Mészkő és homokkő metamorfózisa

Mivel sem a kalcitból álló mészkő, sem a kvarcból felépülő homokkő nem tartalmaznak olyan ásványokat, amelyek
orientálhatók, a belőlük keletkezett metamorf kőzetek szövetében nem jelentkezik palásság. Növekvő nyomás és
hőmérséklet hatására a mészkő márvánnyá alakul, ez a kőzet neve a metamorfózis mindhárom szakaszában. Az
ásványos összetétel nem változik, csak a szövet módosul némiképp. Ez abban jelentkezik, hogy a kristályok mérete
egyre növekszik, szorosan egymásba fogazódnak, és az üledékes jellegek (fosszíliák, rétegfelületek) eltűnnek. Ha a
márvány csillámokat is tartalmaz, a palásság kialakulhat.

A homokkő kvarcszemcséi is átkristályosodnak a metamorfózis során. A szemcsék szegélyei megolvadnak, és szoros,
fogaskerékszerű illeszkedés jön létre. Az így keletkezett kőzet a kvarcit, amely a metamorfózis mindhárom
szakaszában megtartja jellegeit.

5. METAMORF KÖRNYEZETEK

 

A kőzeteket ért metamorf átalakulások szöveti és ásványos összetételbeli változásokban nyilvánulnak
meg. A változásokat mechanikai és kémiai folyamatok, azaz deformáció és átkristályosodás hozzák
létre. Attól függően, hogy a két folyamat közül melyik jut jelentősebb szerephez, a metamorfózisnak
különböző fajtáit, környezeteit különíthetjük el. ezek a kataklasztos, a kontakt, a betemetődéses és a
regionális metamorfózis.

Kataklasztos metamorfózis

A kataklasztos metamorfózis mechanikai deformáció, elsősorban nyírási igénybevétel eredménye. Mozgási felületek




mentén következik be, ahol kőzettestek egymáson elmozdulnak. kataklasztos metamorfózis során a kőzetek örlődnek,
összetöredeznek, az alkotó elemek megnyúlnak, átrendeződnek. Így keletkeznek az úgynevezett dörzsbreccsák.

Példa kataklasztos metamorfózisra  [i]
A bükk-hegységi  fennsíki  mészkőben kialakult dörzsbreccsa.

Gránit kataklasztos metamorfózisával gneisz keletkezhet. A folyamat során az ásványok megnyúlnak, síkokba
rendeződnek, és foliáció alakul ki. Nyírási igénybevétellel jönnek létre a milonitok is, amelyek a mozgásos-áttolódásos
felületeknél finomszemcsésre porlódott, majd lineációsan rendeződött alkotókból állnak.

Kontakt metamorfózis

A kontakt vagy termális metamorfózist a magma hőhatása okozza, magmás intrúziók környezetében jön létre. e
metamorf típusban a nyomásnak nincs jelentős szerepe. A magmatest körül az elváltozás kontakt burok formájában
jelentkezik, melynek vastagsága néhány centimétertől néhány száz méterig terjed, függ az intrúzió méretétől,
hőmérsékletétől és a mellékkőzet víztartalmától. A felsorolt tényezőkkel az elváltozás kiterjedése egyenes arányban
áll. Az átalakulás a magmás test körül zonális. A magmához közelebb gránátok és piroxén, majd amfibol és epidot,
végül klorit és szerpentin jellemzők. A kontakt metamorf kőzetek kemények, finomszemcsések, és hasonló méretű
ásványok egymásba fogazódott tömegéből állnak. Az így keletkezett kőzeteket összefoglaló néven szaruszirtnek
nevezzük.

Gránit intrúzió hatására bekövetkezett metamorfózis



Az agyagos kőzetek kontakt  metamorfózist szenvednek, szaruszirtté  alakulnak, a  mészkőben kontakt  metaszomatózis
jön létre.

Ha gránitos magma karbonátos mellékkőzettel érintkezik, a magmából származó fluidumok és a mészkő komponensei
között lejátszódó kémiai reakciók következtében Ca-szilikátok jönnek létre. A folyamatot kontakt metaszomatózisnak
vagy szkarnosodásnak is nevezik, ami gyakran ércképződéssel jár együtt.

betemetődéses metamorfózis

A betemetődéses metamorfózis olyan üledékképződési övekben jön létre, ahol nagy vastagságú üledéktömegek
halmozódnak fel (ez akkor lehetséges, ha az üledékképződés lépést tart a terület lassú süllyedésével). Ha a mélyebb
helyzetű üledékrétegek hőmérséklete eléri a 300 ºC-t (ez átlagos geotermikus gradiens esetén körülbelül 15 km
mélységben következik be), létrejönnek az első metamorf ásványok, a zeolit-csoportba tartozó laumontit, valamint a
prehnit. Az ezekkel az ásványokkal jellemzett kőzeteket szokták az igen kisfokú metamorf kategóriába sorolni. A
betemetődött üledékekben magas a pórusvíz tartalom, ami elősegíti a kémiai átkristályosodást, viszont azt is
eredményezi, hogy az üledékek a folyadékokhoz hasonlóan viselkednek. Így a homogén feszültségeloszlás miatt az
ilyen rendszerekben a metamorf foliáció nem jellemző, a kőzetek úgy néznek ki, mint az eredeti üledékes kőzetek,
elnevezésük sem változik. Metamorf jellegük kimutatása a legbiztosabban műszeres analízissel lehetséges. további
süllyedéssel a metamorfózis magasabb fokozatai is bekövetkezhetnek.

Regionális metamorfózis

A regionális vagy dinamotermális metamorfózis hozza létre a legnagyobb kiterjedésű metamorf kőzettömegeket.
Egy metamorf sorozat, amely ilyen úton keletkezett, majd a hosszú ideig tartó erózió miatt felszínre került, több tízezer
négyzetkilométer területet boríthat be. A regionális megnevezés a nagy kiterjedésre utal, a dinamotermális pedig az
erőteljes igénybevételt és hőhatást jelzi. A nagy nyomás hatására jelentős mechanikai deformáció és átkristályosodás
lép fel, emiatt erőteljes palásság alakul ki.

A regionális metamorfózis konvergens lemezszegélyeknél, hegységképződési övekben jön létre, a kollíziós
szakaszban. ezeken a területeken a kőzettömegek jelentős, horizontális kompressziónak vannak kitéve, emiatt
meggyűrődnek és kivastagodnak. A legelterjedtebb kőzettípusok a különböző palák, fillit, csillámpala és gneisz.
Zöldpala és amfibolit is jelen lehet, ami a bazaltos óceáni kéreg meggyűrt és széttört darabjainak metamorfózisából
származik. A legerősebb a metamorf hatás a gyűrt, kivastagodott tömeg alsó zónájában, ahol a részleges olvadással
migmatitok és gránit intrúziók jöhetnek létre.

A metamorfózis típusai  konvergens lemezszegélyeknél
A hideg, szubdukálódó lemez környezetét is lehűti.  Az alábukás helyén a nagy nyomás és alacsony hőmérséklet  miatt
kékpala metamorfózis  jön létre.  A felgyűrt,  kivastagodott  tömegekben regionális metamorfózis  következik  be.

Kékpala metamorfózis

Konvergens lemezszegélyeknél a szubdukciós szakaszban más metamorf típusok is megjelennek. Betemetődéses
metamorfózis következhet be a selfterületeken és a kontinentális lejtők lábánál lerakódott nagy vastagságú
üledéktömegek alsó zónáiban. Kékpala és eklogit fáciesű metamorfózis valósul meg akkor, ha a lehajló óceáni
lemez magával vonszolja a kontinenshez préselt üledékes kőzettömegeket. ebben a rendszerben nagy nyomás és
viszonylag alacsony hőmérséklet jellemző, mert a gyorsan mélybe került, hideg kőzetek csak lassan veszik át a
környező hőmérsékletet. Ilyen feltételek mellett a metamorfózis során egy kékes színű amfibolásvány, a glaukofán
keletkezik, ami a metamorf kőzetnek is jellegzetes szürkéskék színt ad.



6. A LITOSZFÉRA RENDSZEREK KÖLCSÖNHATÁSAI

A kőzetek körforgása

A kőzetek körforgásának tényét már Hutton felismerte a XVIII. század végén, amikor megfigyelte, hogy a hegyek
lepusztulnak, anyagukat a folyók elszállítják, és törmelékük a tengerben felhalmozódik.

 

Új megközelítésben a folyamat lényege, hogy a litoszférát felépítő magmás, üledékes és metamorf
rendszerek – mint nyitott rendszerek – egymásra kölcsönösen hatnak, közöttük állandó energia- és
anyagkicserélődés zajlik. A rendszerek egyszerre épülnek és pusztulnak, anyagaik egymásba
átalakulnak, folyamatos körforgásban vannak. Ez a körforgás részben a Föld felszínén, részben a
mélyben zajlik. A körfolyamatban a külső, nagyobb rendszerek, így a hidroszféra, bioszféra és
atmoszféra hatásai is érvényesülnek.

A litoszféra állandó mozgásban van. Nemcsak a litoszféra lemezek egymáshoz viszonyított helyzete változik
folyamatosan, hanem egy-egy lemezen belül is történhet lassú, süllyedő vagy emelkedő (izosztatikus) mozgás. Amikor
kéregrészek emelkednek, egyúttal folyamatosan pusztulnak. Ennek következtében nagy mélységben keletkezett
kőzetek kerülhetnek felszínre.

A kőzetek körforása, azaz a kőzetciklus leegyszerűsítve a következőképpen értelmezhető. Minden felszínen lévő kőzet
mállásnak indul. A mállott kőzettörmelék elszállítódik, majd üledékgyűjtőbe jut (üledékképződés). A lerakódott
üledékből kőzettéválási folyamatok után üledékes kőzet lesz. Az üledékes kőzet lepusztulás útján ismét felszínre
kerülhet, vagy nagyobb mélységbe süllyed, és metamorfizálódik. A metamorf kőzet szintén felszínre emelkedhet,
vagy ultrametamorfózissal megolvadhat, és magma válik belőle. Ha a magma mélyben megszilárdul, intruzív kőzet
keletkezik, amely bizonyos feltételek között metamorfizálódhat, vagy felszínre jutva mállásnak van kitéve. A magma
vulkanizmus által is felszínre juthat, ekkor a vulkáni kőzetek válnak a körfolyamat részévé.

A kőzetek körforgásának sematikus ábrázolása
A három kőzetrendszer egymással  állandó kapcsolatban áll  az exogén folyamatok
és endogén folyamatok által.

A szemléletesség kedvéért a leírás és az ábra leegyszerűsítve mutatja be a kőzetciklust. Valójában a folyamatok
sokkal összetettebbek (például magma nemcsak ultrametamorfózissal keletkezhet), de az ábra reprezentálja a



körforgás lényegét.

Lemeztektonika és kőzetciklus

Mint minden dinamikus rendszer, a kőzetciklus működése is energiát igényel. ezt az energiát a Föld belső hője és a
napsugárzás szolgáltatja. A felszínen, elsősorban a napsugárzásból származó energiának köszönhetően, a kőzetciklus
külső szakaszai zajlanak. A Föld belső hője az alapja a litoszféra lemezek mozgásának, ami lehetővé teszi a
kőzetciklus kiteljesedését.

A litoszféra alatt a képlékenyen viselkedő asztenoszféra helyezkedik el, amelyben a hő lassú (néhány cm/év)
konvekciós áramlás formájában szállítódik. Az asztenoszféra felső zónáiban a köpenyanyag részleges
megolvadásávall bazaltos magma keletkezhet, amely szétnyíló lemezszegélyeknél a felszínre jut. Óceáni medencék
alakulnak ki, és üledékképződés zajlik. A konvergens lemezszegélyeknél az alábukó óceáni lemez részleges
olvadással más magmatípusokat hoz létre. A kollíziós szakaszban metamorf kőzetek keletkeznek.

A magmás,  üledékes és metamorf  rendszerek nyomás-hőmérséklet  viszonyai
A rendszerek határai nem élesek, az átmenet fokozatos.

 

A litoszféra a lemeztektonikai mozgások által állandóan változik, átalakul, rombolódik és képződik,
kiteljesítve a kőzetképző folyamatokat. Mindaddig, amíg a Föld belső hője a konvekciós áramokat,
ezáltal a lemeztektonikai mozgásokat fenntartja, a kőzetciklus is folytatódik: a kontinensek sodródnak,
összeforrnak, újra széthasadnak, folyamatosan változtatva a Föld arculatát.

7. ELLenőrző KÉRDÉSEK

A METAMORF RENDSZER – ELLENŐRZŐ FELADATOK

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

1. Az intergranuláris fluidumok gyorsítják a metamorf folyamatokat.
 

I H

2. A metamorfózis 700 °C-nál kezdődik.
 

I H

3. Akataklasztos metamorfózissal szaruszirt jön létre.
 

I H



 Társítsa a megfeleltethető fogalmakat! 
 Kattintással válasszon elemet majd mozgassa a nyilakkal a kívánt helyre!

4.

 

igen kisfokú metamorfózis 

 

dörzsbreccsa
agyagpala
migmatit
intergranuláris fluidumok
indexásványok

 
 

metamorf fácies 
kataklasztos metamorfózis 
progresszív metamorfózis 

ultrametamorfózis 

 Párosítsa az adott metamorf kőzetre jellemző ásványt! 
 A kitöltéshez válasszon először szót, majd kattintson egy pontozott vonalra!

 kalcit, kvarc, illit, epidot, szericit

 

zöldpala:

gneisz:

márvány:

fillit:

agyagpala:

 

 

 Jelölje meg a helyes választ a következő kérdésekre! 

10. Milyen környezetben jellemző a kékpala metamorfózis?
 

 
 

a betemetődéses metamorfózisnál
 

a szubdukciós övekben

 
 

 
a kataklasztos környezetben  

 

11. Melyik kőzet metamorfózisával keletkezik az amfibolit?
 

 
 

gránit
 

mészkő

 
 

 
bazalt  

 

12. Milyen metamorf fokozathoz rendelhető a fillit?
 

 
 

igen kisfokú
 

nagyfokú

 
 

 
kisfokú  

 



13. Hogy nevezzük azt a jelenséget, amikor a rétegzettség és a palásság síkja
szöget zár be?
 

 
 

keresztrétegzettség
 

harántpalásság

 
 

 
metamorf foliáció  

 

14. Melyik metamorf kőzet nem palás szerkezetű?
 

 
 

csillámpala
 

márvány

 
 

 
fillit  

 

 Párosítsa a meghatározáshoz a fogalmat! 
 A kitöltéshez kattintson először az adott szóra, majd a beszúrás helyére!

 
retrográd metamorfózis, milonit, szkarnosodás, 
metamorf fácies, kékpala metamorfózis, indexásványok, 
harántpalásság, kvarcit, migmatit, metamorf foliáció

15. Ha gránitos magma karbonátos mellékkőzettel érintkezik, a magmából
származó fluidumok és a mészkő komponensei között lejátszódó kémiai

reakciók következtében Ca-szilikátok jönnek létre:  

16. Akkor játszódik le, ha az erősen metamorfizált kőzetek alacsonyabb nyomás-

és hőmérsékletviszonyok közé kerülnek:  

17. Ha a feszültség az adott kőzettest felett elhelyezkedő kőzettömegek
terheléséből ered, a palásság párhuzamos az eredeti rétegzettség irányával.
Azonban, ha kollíziós lemezszegélyeknél gyűrt szerkezetekké deformálódnak
a rétegek, a palásság iránya el fog térni a rétegzettség irányától: 

 

18. Orientált, leveles-lemezes szerkezet a metamorf kőzetekben: 

 

19. A metamorf keletkezésű ásványok általában nem olyan bőségesek, mint a
magmás vagy üledékes rendszerben is előforduló ásványok, de jelenlétük
meghatározó a metamorfózis fokának megállapításánál: 

 

20. A lehajló óceáni lemez magával vonszolja a kontinenshez préselt üledékes

kőzettömegeket:  

21. A mozgásos-áttolódásos felületeknél finomszemcsésre porlódott, majd

lineációsan rendeződött alkotókból állnak:  

22. A homokkő kvarcszemcséi is átkristályosodnak a metamorfózis során. A
szemcsék szegélyei megolvadnak, és szoros, fogaskerékszerű illeszkedés jön

létre:  



23. Metamorf típus, melyet az adott metamorfózisnál létrejött ásványegyüttes

jellemez:  

24. Részleges megolvadással keletkezett, „ultrametamorf” kőzet: 
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