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ELEKTROKÉMIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA 
A BÖRZSÖNY HEGYSÉG ÁTTEKINTŐ GEOKÉMIAI TÉRKÉPEZÉSÉNÉL

írta: Nagy Géza

A Börzsöny hegység komplex földtani—geokémiai vizsgálatsorozata keretében el 
kell végeznünk a hegység áttekintő geokémiai térképezését.

A paleogén—neogén rétegvulkáni sorozatból felépülő hegységen belül elsősorban az 
idősebb, I. (paleogén) fázis képződményei mutatnak intenzív utómagmás működésre valló 
elváltozásokat. Az I. fázist követően jelentős mértékű lepusztulás, tönkösödés, sok 
esetben exogén kőzetátalakulás (limonitosodás, goethitesedés) történt, minek eredménye
ként a felszínt tetemes vastagságú málladék (nyirok), a kőzetek felszínközeli részét 5—15 
m vastagságú oxidativ mállási kéreg övezi.

Ilyen körülmények között a „klasszikus” geokémiai (talajmetallometriai) módsze
rek alig, vagy egyáltalán nem használhatók.

A kutatás módszertani előkészítésének időszakában (1969—1970) a fent vázolt 
jelenségek felismerése késztetett olyan nagyérzékenységű kvantitatív módszer kidolgozá
sára, amely a Börzsöny földtani geokémiai, vulkanológiai adottságai között alkalmas 
arra, hogy a hidrotermális ércesedés övezeteit kellő pontossággal indikálja.

Egyidejűleg fokozott figyelemmel kellett lennünk a gazdaságossági tényezőkre is, 
nevezetesen: a térképezendő terület nagyságára ( ~ 1 0 0  km2) és a rendelkezésre álló 
viszonylag rövid időre s nem utolsó sorban arra, hogy az alkalmazott vizsgálati módszer 
kvantitatív (mérőszámos) értékelést biztosítson, de költségei a lehető legkisebbek legyenek.

Mindezek egybevetéseként fordult figyelmünk az elektrokémiai paraméterek beható 
vizsgálata felé.

Módszertani alapelvek 

A geokémiai térképezés és mintavétel rendszere

A geokémiai térképezés két lépcsőben történik:
a) szelvény menti áttekintő mérések és
b) hálózatos részletező mérések.

Szelvény menti áttekintő mérések. A nehéz domborzati viszonyok és a sűrű 
növényzet, továbbá a magmás kőzetek esetenként igen erős mágneses zavaró hatásának
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kizárása végett a mérések alapját a saját meghatározású háromszögelési hálózat V-rendű 
kisalappontjai alkotják. A szelvényvonalak kitűzése ezen kisalappontok között számított 
azimut-szögek segítségével történik, orientációjuk a nagyszerkezeti főirányokkal párhuza
mos (csapásmenti), és azokra merőleges (dőlésmenti). A szelvények átlagos távolsága 
1 0 0 0  m, a kitűzött, és fa-karóval állandósított állomások távolsága a vetületi síkra vonat
koztatva 100 m (I, II. melléklet).

Hálózatos részletező mérések. Részletező mérések csak az áttekintő mérések 
nyomán kapott anomália-területen készülnek. Ezek rendszere: 1500X1500m kiterjedésű 
mezőben 50X50 m távolságra fekvő szektorpontok, ezeken belül, szükség szerint 
10X10 m részletpontok hálózatából áll. A szektorpontok jelölése az ÉK-i tájékozású 
sík-koordináta tengelyek két betűjelével, a részletpontoké pedig a két betű + két szám 
négyes kombinációja segítségével történik.

Mintavétel Első lépésben minden állomáson a talaj ,,C” szint— kőzetfelszín határáig 
hatoló kézifúrás mélyül. A laboratóriumi vizsgálatok után második lépésben az anomália 
ha tó vizsgálata, kőzettani, tektonikai vizsgálatok végett szükség szerint kutatóaknák, 
árkok, tárók kihajtására kerül sor.

Az elektrokémiai paraméterek

pH-meghatározás. A kutatás módszertani előkészítő időszakában (1969-1970) 
végzett regionális geokémiai vizsgálataink főként az utómagmás kőzetátalakulás petro- 
genetikai folyamatainak tanulmányozására irányultak.

A genetikai sorrend:
Ortodácit, ortoandezit-^klorodácit, kloroandezit-^argilizit 
(plagioklászok)-»(klorit, epidot)->(montmorillonit, kaolinit, illit)

Mobilis komponensek:
H20, C02, CaO, K20, MgO, Fe20 3>N a20, Si02, FeO

A Börzsöny hegység paleogén vulkáni képződményeinek „propilitesedése” specifi
kus „mész-alkáli metaszomatózis”-hm  nyilvánul meg, következésképpen ez az átalakulás 
elsősorban a fllloszilikátok mennyiségi növekedését eredményezi.

A hidrolizáció fokozatainak megfelelően a mobilizálható szabad kationok mennyisé
ge arányosan nő, vele együtt a kőzetek kémiai karaktere a gyengén savas tartományból 
fokozatosan a lúgos tartományba tolódik el.

Ennek számszerű meghatározása — a kőzetminták megfelelő előkészítése mellett — 
potenciometriás méréssel viszonylag egyszerűen, és nagy pontossággal (0,05 pH) el
végezhető.

A genetikai sorrenddel ellentétes tendenciaként erősen savas kémhatást okozhat a 
piritbomlás, jóllehet a kőzet esetleg az utómagmás átalakulás legvégső, argilizites stádiu
mában van. Ez esetben a mintavételt meg kell ismételni és recens oxidációtól mentes 
kőzet paramétereit kell meghatározni. Hasonló torzulást okoznak, bár kisebb intenzitással, 
a felső talajzónákból leszivárgó szerves savak is.
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hidrotermális ércesedés általános és jól 
definiált elektrokémiai paramétere a re- 
doxpotenciál.

A geofizikai módszerek között al
kalmazott PS (természetes potenciál-mé
rés is lényegében ezen alapul. Döntő kü
lönbség azonban, hogy a PS-mérésnél 
valamely tetszőlegesen kiválasztott bázis
vonal mentén észlelt potenciál-különbség
hez viszonyítva, a talajra helyezett elektró
dák között fellépő potenciál-különbsége
ket határozzák meg. Érthetően a mé
rést igen sok bizonytalansági és zavaró 
tényező (a bázis helyének önkényes meg
választása, ionkoncentráció- változások, 
filtráció, hőmérsékletváltozás) jelentős 
mértékben befolyásolja.

Az általunk alkalmazott laboratóriumi potenciometriás módszerrel az egyes kőzet
minták redoxpotenciálját határozzuk meg, nullázott cc kálóméi normál elektróda—Pt 
mérőelektróda-pár között. A potenciálkülönbség függ az oldat nehézfémion-koncentráció- 
jától. Alapfeltétel, hogy az egyes mintákból készített mérőoldatok koncentrációja azonos 
legyen. Ezt esetünkben 5 g/40 ml cc-ú oldatokkal biztosítottuk (tűrés a porított kőzet
anyag esetében ±1 mg; víztisztaság ua. mint a pH-mérésnél).

Anomália-számítás. A vizsgált elektrokémiai paraméterek anomália-kritériumát a 
mért adatok matematikai statisztikai mutatóinak számításával határoztuk még. Az 
értékelést minden egyes szelvényen belül szelvény szakaszokra, az egyes szelvények 
egészére, végül a teljes területre vonatkoztatva számítottuk. A 293 db pH- és 297 db 
Ered-nrérés adatai megfelelnek a normális (Gauss-) eloszlás kritériumának. A számítás 
végeredményét az 1 . táblázatban adjuk.
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A normális eloszlás X ± Xs várható értékének valószínűsége:
X = 1 esetén: 68,3 %
X = 2  esetén: 95,4 %

Ebből számunkra a 2. táblázatban közölt mutatók a fontosak.
Az anomáliák értékeléséhez összehasonlításul a 3. táblázatban közöljük néhány 

csehszlovákiai érces területről származó minta elektrokémiai paramétereit.
3. táblázat

Vizsgálati eredmények 

1971. XII. 31.-ig elkészült vizsgálatok

Fenti időpontig elkészült a ,, Börzsöny hegy ségi célkutatási program”-bán 1972 év 
végéig tervezett Nagyirtás-puszta-Kóspallag közötti 22 km 2 nagyságú terület áttekintő 
geokémiai térképezése.

Az elkészült és megvizsgált szelvények:

J e l e :  H o s s z a  ( m )  Á l l o m á s o k  s z á m a  ( d b )



G K -I. DELŰ KOMPLEX FÖLDTANI-GEOKÉMIAI-GEOFIZIKAI SZELVÉNY I I I .
A földtani, tektonikai,és geokémiai részt szerkesztette: NAGY G. 1971 

A geofizikai adatok a M. All. Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben készültek 1971



Elektrokémiai módszerek alkalmazása... 241

Szelvény menti vizsgálatok

Az előbb felsorolt szelvények — a földtani—geofizikai vizsgálatok koordinációjának 
megfelelően — a szerkezetföldtani kutatási program keretében egyúttal a geofizikai 
mérések (elektromos ellenállás-szelvényezés, a GP-szondázás, mágneses és graviméteres 
mérések) alaphálózatául is szolgálnak. А III. sz. mellékleten mintaként bemutatjuk a 
GK-I. jelű szelvényen készült mérési eredményeket. A graviméteres (Ag), mágneses 
(Az, Ah), gerjesztett potenciál (r)) és az elektromos ellenállás szelvényezés eredményei 
nagyon jó egyezést mutatnak az elektrokémiai paraméterek (ope% = vasoxidációs fok, 
pH, Ered) változásaival. Láthatjuk, hogy a módszer egyaránt alkalmas az ascendens és 
descendens oldatvándorlással kísért szerkezeti övezetek, valamint a hidrotermális ércese- 
dés indikálására.

E vizsgálatok komplex vulkanológiai—szerkezetföldtani értelmezését a M. Áll. 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet összefoglaló jelentésében adjuk.

Áttekintő geokémiai térképezés

A Nagyirtás-puszta—Kóspallag közötti terület áttekintő geokémiai térképezése az 
alábbi eredményeket adja:

pH anomália térkép. A „pH-meghatározás” címszó alatt elmondottak értelmében a 
propilitesedés kritériumaként a 7,30< kőzet-pH tekinthető. A megszerkesztett pH területi 
eloszlási térkép (I. melléklet) alapján három, szerkezetileg meghatározott anomáliaterület 
különíthető el.

a) Bezina-völgyfő-nagyirtás-pusztai terület. Az anomália az ÉÉNy-DDK, ÉNy— 
DK és ÉÉK-DDNy-i törésrendszerekhez kapcsolódik. A terület É-i része biotit- 
dácit és dácit láva-agglomerátumból, D-i része biotitos hiperszténandezitből épül 
fel. A GK—I. szelvény mentén létesített ellenőrző feltárások (Bz— I.—II. táró) 
teléres—impregnációs ércesedést mutattak ki. Uralkodó ércásvány az ezüsttartal
mú, hexaéderes pirít (Ag: 30—180 g/t). Járulékos ércásványok: marmatit, 
galenit, kalkopirit. Az anomália-terület középső részén a középkorban — eddigi 
megállapításaink szerint — öt táróval bányászkodtak. A terület részletes tovább- 
kutatása feltétlenül indokolt.

b) Lóhegy-patak-Tolvaj-árok. Az ÉNy—DK-i törésrendszerhez kapcsolódó anomá
lia-terület uralkodó kőzete a biotitos hiperszténandezit. Az anomáliasáv ÉNy-i 
részének igen zavart tektonikájú övében a lóhegy-pataki sekély fúrásból, agyag
ásványos telérkitöltésben, igen apró kalkopiritszemcséket ismerünk. Részletes 
megkutatása indokolt.

c) Pokol-völgy-Kisinóci-turistaház-Kóspallag közötti terület. Méreteiben, föld
tani-tektonikai jellegét tekintve a bezina-völgyi anomáliaterülethez hasonló, 
határait az ÉÉNy-DDK, ÉNy—DK és az ÉÉK-DDNy-i törésrendszerek adják. 
É-i felét biotitdácit, D-i részét a biotitos hiperszténandezit alkotja. Közelben 
ércindikációt egyelőre nem ismerünk; részletes vizsgálatát az anomália földtani
tektonikai jellege feltétlenül indokolja.
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Ered (redoxpotenciálj-anomáliatérkép. A „Redoxpotenciál-meghatározás” címszó 
alatt ismertetett módszerek segítségével ugyanazon mintáknál meghatározott redoxpoten- 
ciál értékekből szerkesztett áttekintő Ere(j anomáliatérkép a pH területi eloszlási térkép
nél differenciáltabb képet nyújt. Ennek természetes magyarázatát abban látjuk, hogy míg 
a pH-anomáliák a propilitesedést általában tükrözik, addig az Erecj-anomáliák a propilite- 
sedett övékén belül csak a nehézfémion-koncentrációkat jelölik ki. Ere(panomáliának 
tekinthető a kőzet 167 mV-nál kisebb redoxpotenciálja.

A szerkezeti irányítottság az Ere(j- és pH-anomáliák között egybevág. Az anomáliák 
előjel szerinti egyezése igen szoros negatív korrelációban van a fedésben levő területeken.

a) Bezina-völgyfő-Nagy irtás-pusztai terület. Az Ere(panomália területe a pH-hoz 
viszonyítva valamelyest kisebb; a szerkezeti irányok, az egyes állomásokon mért 
potenciálértékek bizonyos kvantitatív következtetések megtételére is jogosítóan 
jó egyezést mutatnak.

b) Lóhegy-patak-Tolvaj-árok. Az Ere^-anomáliák a pH-val szemben két elkülönült 
területrészt jelölnek ki. Jóllehet, ez a reménybeli területek térbeli leszűkülését 
jelenti, nem zárja ki azonban a hatók mélység felé történő kiterjedését.

c) Pokol-völgy-Kisinóci-turistaház-Kóspallag közti terület. Az előzőekhez hasonló
an az Erecpanomáliák ebben az övezetben is szűkebbek, s három részre tagolód
nak. Ennek magyarázatát a fentebb elmondottakon kívül a hatók általánosan 
mélyebb szerkezeti helyzetében látjuk.

Nagyirtás-puszta térségéhez viszonyítva Kóspallag környékén a lényegében azonos 
képződmények szerkezetföldtani vizsgálataink szerint 1 0 0  — 150m-rel mélyebb szerkezeti 
helyzetben vannak. Nagyságrendileg ezzel egyező adatokat kaptunk a GP-szondázás során 
számított ható mélységre vonatkozóan.
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ELECTROCHEMICAL METHODS 
AS APPLIED ТО THE GENERAL GEOCHEMICAL MAPPING 

OF THE BÖRZSÖNY MOUNTAINS

by
G. N agy

Metallometric surveying of the soil over the area of Paleogene volcanism in the 
course of the complex geological, geophysical and geochemical mapping of the Börzsöny 
Mountains did not yield any satisfactory result because of post-genetic exogenic rock 
alteration. Therefore the author and his colleagues were compelled to develop a 
geochemical method best-suited to the geological-geochemical characteristics of the 
mountains and capable of locating zones of hydrothermal őre paragenesis.

The rock alterations of the aftermath of Paleogene volcanism show the following 
genetical succession:

orthodacite, orthoandesite->chlorodacite, chloroandesite-^argillisite 
(plagioclase)-Kchlorite, epidote)-Kmontmorillonite, kaolinite, illite)

mobile components:
H20, C02, CaO, K20, MgO, Fe20 3>N a20, Si02, FeO

This kind of alteration has resulted in an increase of the quantity of phyllosilicates. 
The quantity of the free cations mobilizable increases proportionally with the gradations 
of hydrolization, and the Chemical character of the rocks is thus shifted gradually from 
the slightly acidic to the alcaline rangé.

A numerical determination of this in case of proper preparation of rock samples 
can be done rather simply and with suitable accuracy (0,05 pH) by potentiometric 
techniques.

One of the general and well-defined electrochemical parameters of hydrothermal 
őre mineralization is the oxidation-reduction potential (Ere(j) yielding readings 
proportional with the concentration of heavy metál ions in the sample.

The pH was measured by cc. calomel (Hg2 Cl2) and glass electrode, Ere(j by cc. 
normal calomel electrode +Pt-measuring electrodes. A prerequisite fór measuring is that 
the measuring Solutions should have strictly the same concentration. The analytical 
pureness of the distilled water used fór the preparation of measuring Solutions is also 
crucial.

Sampling is carried out along a net of profilé lines oriented according to tectonic 
strike and dip directions. The spacing of the profiles is M 000 m, that of the sampling 
stations is 1 0 0  m as measured on the horizontal plane projection independently of the 
morphological conditions.

These profiles serve at the same time as the basic grid of complex geological, 
tectonic and geophysical measurements (resistivity logging, induced potential sounding, 
magmatic and gravimetric surveying).
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At the individual stations samples fór geochemical analyses are taken by the aid of 
hand-operated drilling from Horizon C of the soil cover of 1 to 5 m thickness.

Anomaly calculations were carried out by the method of mathematical statistics. 
Accordingly, a pH anomaly of the rock is the case when pH>7,30; an Ere(j anomaly is 
the case when Ere(j <162 mV.

Compiled from the results of measurements performed in the SW of the mountains, 
the map of pH distribution indicates 3 tectonically controlled anomaly zones. The 
distribution of Erecj anomalies agrees with these zones, bút the horizontal extension of 
Ered anomalies is much more limited, than that of pH anomalies. Reasons fór this seem 
to consist in that pH anomalies, as a rule, are indicative of the zones of the magmatic 
aftermath, whereas Ere(j anomalies indicate only heavy metál ion concentrations within 
these zones.

Supplement I. General geochemical (pH anomaly) map of the area between Nagyirtás-puszta and 
Kóspallag. -  Compiled by G. NAGY 1971
1. Profile line with stations, 2. base points of the profilé, 3. exploratory digging, 4. complex geological, 
geochemical and geophysical profiles

Supplement II. General geochemical (Ere(j anomaly) map of the area between Nagyirtás-puszta and 
Kóspallag. -  Compiled by G. NAGY 1971. Fór legend, see Supplement I.

Supplement III. Complex geological, geochemical and geophysical profile GK—I. -  The geological, 
tectonical and geochemical parts have been compiled by G. NAGY 1971; the geophysical data were 
supplied by the staff of the Eötvös L. Geophysical Institute 1971
1. Hornblende andesite, 2. biotitic hypersthene andesite, 3. hornblendic biotite dacite, 4. argillisitic 
zones (1 -4 . Paleogene), 5. apparent resistivity (П /m)


