
4. 1 A MONGÓLIÁI NEMZETKÖZI FÖLDTANI EXPEDÍCIÓ
EREDMÉNYEI

Kovácsvölgyi Sándor, Simon András, Zsillé Antal

Mongóliában a KGST tagországok 1976-ban Mongólia és a többi tagország 
nyersanyag-bázisának bővítése céljából létrehozták a Nemzetközi Földtani Expe
díciót. Az Expedíció 1990-ig működött, többnyire K-Mongóliában, az É-Kerü- 
leni övezetben, illetve egy rövidebb periódusban D-Mongóliában, a Góbi-öve
zetben (78. ábra).

Az Expedíció feladata komplex földtani-geokémiai-geofizikai térképezés 
volt, kezdetben 1:200.000, majd a perspektivikus területeken 1:50.000 léptékben, 
valamint a felderítő fúrásos kutatás, lelőhelyek részletes feltárása gazdasági-föld
tani értékelésükkel együtt.

Az expedíció felszíni geofizikai tevékenységét Intézetünk szakemberei látták 
el. Az 1:200.000 és 1:50.000 méretarányú földtani térképezéssel párhuzamosan
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4. 1 RESULTS OF THE INTERNATIONAL GEOLOGICAL 
EXPEDITION IN MONGOLIA

Sándor Kovácsvölgyi, András Simon, Antal Zsillé

The International Geological Expedition in Mongolia was established in 1976 
by the then CMEA (COMECON) countries in an endeavour to enlarge the mineral 
base of Mongolia and the other country members. The Expedition worked till 
1990, mainly in the North Kherlen zone in Eastern Mongolia and (for a shorter 
period) in South Mongolia in the Gobi area. The task of the Expedition was to 
carry out integrated geochemical, geophysical and geological mapping, to perform 
exploration drilling, and to open up and assess mineral deposits (Fig. 78).

The basic geophysical activities of the Expedition were performed by the 
ELGI’s experts. Regional geophysical mapping was carried out by gravity, geo
electric and seismic methods, together with geological mapping on scales of 
1:200 000 and 1:50 000. With regard to explored mineral indications, together 
with the geological mapping on scales of 1:10 000 and 1:5000 and the drilling work, 
a detailed geophysical survey was carried out utilizing geoelectric (VES, IP, 
resistivity profiling, electromagnetic), seismic, seismoelectric, magnetic, radio- 
metric, microgravity and other methods.

78. ábra. Kelet-Mongólia áttekintő térképe
Az észak-kerüleni kutatási terület. Részterületek: 1—Öndörcagáni ércmező; 2 —Ca- 
gán Csulut; 3—Tulan Obo; 4—Buján U1

Fig. 78. Location sketch of Eastern Mongolia with the North Kherlen 
survey area

1—Ender Tzagan; 2—Tzagan Chulut; 3—Tulan Obo; 4 —Buyan U1 deposits

puc. 78. Обзорная карта Восточной Монголии - контуры
северокеруленского участка работ 

Детальные участки : 1— Ундурцаганское рудное поле; 2— Цаган Чулут; 
3— Тулан Обо; 4— Буян Ул

155



regionális geofizikai térképezést végeztünk gravitációs, geoelektromos és szeiz
mikus módszerrel. A felderített nyersanyag-indikációk térségében pedig az 
1:10.000 illetve l:5000-es földtani térképezéssel és a fúrásos tevékenységgel 
párhuzamosan részletező komplex geofizikai mérések történtek geoelektromos 
(VESz, GP, ellenállás-szelvényező, elektromágneses), szeizmikus, szeizmoelek- 
tromos, földmágneses, radiometrikus, mikrogravitációs és egyéb módszerekkel.

A kutatások kezdetén a terület egy részéről csupán 40-50 évvel korábbi 
1:500.000 léptékű földtani anyag állt rendelkezésre, igen szerény geokémiai 
megkutatottsággal és gyakorlatilag geofizikai adatok nélkül. 1990 végére az 
É-Kerüleni övezet henteji kutatási területének 37.000 km2-e Mongólia legjobban 
megkutatott területévé vált. Elkészült az 1:200.000 léptékű földtani-geofizikai 
kutatás, jelentős részén 1:50.000 léptékű is. A megtalált objektumokon a perspek- 
tivitás függvényében végeztek részletező kutatásokat.

Az alábbi érclelőhelyek megtalálása és készletszámítással befejezett meg
kutatása könyvelhető el az Expedíció eredményeként:

1. Öndörcagán wolfram-molibdén lelőhely;
2. Möngön Öndör cink-ólom-ezüst lelőhely;
3. Hulin Holbo fluorit lelőhely;
4. Cagán Csulut molibdén lelőhely;
5. Ih U1 molibdén lelőhely.
A fentieken kívül legalább öt olyan objektumot sikerült kimutatni, melyek 

nagy valószínűséggel ipari lelőhelynek fognak minősülni, de jelen megkutatott- 
ságuk nem teszi lehetővé a készletszámítást.

A továbbiakban néhány olyan terület kutatásáról adunk rövid tájékoztatást, 
amelyek a Magyarországon ismeretlen földtani modell vagy az alkalmazott geo
fizikai módszertan miatt érdekesek.

Ritkafém lelőhelyek kutatása

Ez a lelőhelytípus nem tartozik a geofizikai kutatások klasszikus objektumai 
közé, nemzetközi szakirodalma szerény, össze sem hasonlítható a szénhidrogén-, 
vagy színesérclelőhelyeken szerzett hatalmas tapasztalatokkal. Ennek oka, hogy 
az ércásványoknak vagy nincs olyan jellegzetes fizikai sajátossága, mely a kutatást 
lehetővé tenné (pl. wolframit), vagy ha van is ilyen (pl. a molibdenit gerjeszthető), 
az ipari lelőhelyeken is olyan alacsony az ásványtartalom, hogy a jellemző 
paraméter nem különbözik a háttértől. Ezért a kutatás csak közvetett lehet, vagyis 
geofizikai módszereinkkel nem az ércásványok tényleges feldúsulási helyeit 
keressük, hanem azokat a szerkezeteket, melyekről valamilyen egyéb információ 
alapján feltételezhetjük, hogy érchordozók. Ezt a fajta kutatást is megnehezíti 
azonban, hogy e lelőhelyek esetében nem lehet kijelölni olyan tipikus perspektív 
szerkezeteket, mint pl. a szénhidrogén lelőhelyek kupolacsapdái. Ha léteznek is 
geofizikailag kutatható szerkezeti kritériumok, azok nem általános érvényűek, 
csupán egy-egy nagyobb földtani egység területére igazak, így a területen előbb
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At the beginning of the survey, only geological data on a scale of 1:500 000 
obtained 40-50 years ago were available from a part of the area to be surveyed — 
with some details from a geochemical survey and practically without geophysics. 
By the end of 1990 an area of about 37000 sq. km of the Hentei area of the North 
Kherlen zone had been converted into the best-mapped area of Mongolia. A 
geological-geophysical survey on a scale of 1:200 000 was performed; in a 
considerable part of the area on a scale of 1:50 000 as well. A detailed survey was 
carried out on the explored objects, depending on their prospects.

As a result of the Expedition, the following were found and explored (together 
with a calculation of the probable extent of the resources):

1. Ender Tzagan tungsten-molybdenum deposit;
2. Mungut Ender zinc-lead-silver deposit;
3. Khulin Kholbo fluorite deposit;
4. Tzagan Chulut molybdenum deposit;
5. Ikh U1 molybdenum deposit.
Moreover, we succeeded in revealing at least five objects which will be 

qualified, in all probability, as industrial deposits, but the available data do not 
allow the extent of the resources to be calculated.

Further on, information will be given on several research examples which are 
interesting either because of the geological model or because the geophysical 
methods employed are unknown in Hungary.

Prospecting o f rare earth deposits

This type of deposit does not belong to the classical objects of geophysical 
prospecting; its technical literature is poor and cannot be compared with the huge 
background on hydrocarbon or base metal deposits. The reason for this lack of 
information is the following: the ore minerals do not usually have specific physical 
features which could make the prospecting possible (e.g. wolframite); or if there 
is such a feature (e.g. molybdenite is polarizable), the mineral content is so low 
even in industrial deposits that the value of the specific parameter does not differ 
from the background. So the prospecting can be indirect only, we search not for 
real accumulation areas of the ores but for structures which can be assumed on the 
basis of some other information to have considerable ore content. Unfortunately 
this kind of prospecting may be even more complicated for these deposits such 
typical promising structures as the structural traps of hydrocarbon deposits cannot 
be marked. Even if there are structural criteria for geophysical research, they are 
not of general validity and are true only for the area of a larger geological unit. 
This means that at first several typical structures should be found in the area and 
new objects characterized by similar geological-geophysical conditions should be 
sought later.

It can be proved for the Hentei research area that zonal mineralization is 
typical. Moving away from a certain centre the character of mineralization changes
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találni kell néhány tipizálható objektumot, és csak ezután lehet analóg földtani
geofizikai szituációval jellemezhető új objektumokat keresni.

A henteji kutatási területen ma már megállapítható, hogy a zónális ércesedés 
a tipikus. Ebben az esetben a gránitmagmatizmussal kapcsolatos érces oldatból 
egy bizonyos középponttól távolodva a kihűlési sorrendnek megfelelően változik 
az ércesedés jellege. Vagyis a központi részeken a magasabb hőmérsékleten kiváló 
wolframit, molibdenit, berill a jellemző, ettől távolodva találjuk a színesfémekre 
perspektivikus, geofizikai módszerekkel jól kutatható szulfidos övét, még távo
labb az alacsony hőmérsékleten kiváló antimonit és arany a jellemző. Ez az 
övezetesség természetesen nem mutatható ki mindenütt teljes egészében, hiszen 
a külső övezetekben az oldatok repedésmenti mozgása eltorzíthatja a gyűrűsémát. 
Emellett az ércképződés óta bekövetkezett tektonikai mozgások és az erózió 
következtében a szerkezet egyes részei eltűnhettek.

A geofizikai képben általában a szulfidos övezet jelentkezik a legmarkánsab
ban, intenzív GP értékek formájában, melyek mintegy körülölelik a ritkafémes — 
többnyire stockwerkként jelentkező — anomáliamentes területeket. A ritkafémes 
központi rész emellett általában ellenállás és mágneses minimum is. Az ellenál
lásminimumot a kőzettelérek felett észlelhető lokális maximumok, illetve a törés
vonalakat gyakran kísérő hosszan elnyújtott minimumok ugyan gyakran a felis- 
merhetetlenségig torzítják, de az adatok simító szűrése után már kimutatható. A 
mágneses minimum a vizsgált területeken ugyan kimutatható, de ennek nyilván
való elvi feltétele, hogy a stockwerk körzetének kőzetei legalább enyhén mágne
sesek legyenek.

Az öndörcagáni ritkafémes stockwerk gabbroid kőzettelérekkel átjárt devon 
palás összletben van (79. ábra). A palák szerves anyagot és szingenetikus piritet 
is tartalmaznak, ezért gerjeszthetőségük eleve nagy (80. ábra). A szulfidos övezet 
K és Ny irányban ismert, és a magas háttérszinten belül is intenzív GP anomáli
ákkal jelentkezik. Ebben az övezetben helyezkedik el a Möngön Öndör lelőhely. 
A legintenzívebb GP anomáliákat a stockwerktől északra találtuk, így a GP 
anomáliák ugyan látványosan gyűrűszerűén körbefogják a stockwerket, de az 
északi anomáliák nem hidrotermális szulfidosodás termékei, hanem a palák átla
gosnál magasabb szervesanyagtartalmával kapcsolatosak. Ezt bizonyítja a gya
korlatilag tagolatlan anomália túl nagy mérete (5x1 km), az anomália tengelyének 
egybeesése a palák csapásirányával, valamint nem utolsósorban az a tény, hogy a 
környéken másfél évtizedig folytatott folyamatos kutatás itt nem mutatott ki 
szulfidérceket.

A stockwerk felett a látszólagos fajlagos ellenállás 200-500 £2m (81. ábra), 
mely nagyobb ugyan a közvetlen környezet 100-200 £2m-es ellenállásánál, de 
jóval alacsonyabb a tágabb környezet 1000 Í2m-t meghaladó ellenállásánál. A 
közvetlen környezet kisebb ellenállását az okozza, hogy jóval kevesebb telérkő- 
zetet tartalmaz.

A mágneses anomáliatérképen is a GP-hez hasonló gyűrűt találunk (82. áb
ra). A  szulfidos övezet peremén húzódó anomáliákat az övezeten belüli fúrások
ban sok helyen kimutatott pirrhotinos ásványosodás okozza. Az északi terület 
részen az elnyúlt mágneses anomáliák kőzettelérekhez kapcsolódnak. A központi
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79. ábra. Az Öndörcagáni ércmező földtani térképe
1—a ritkafémes stockwerk elterjedése; 2 —szulfidérces zónák; 3 — gabbroidok (devon);
4— negyedkori fedőréteg; 5 — devon palás összlet

Fig. 79. Geological map of Ender Tzagan ore field
1— the rare earth stockwerk; 2— zones o f sulphidic ores; 3 — Devonian gabbroids; 4 — quaternary 
overburden; 5 — Devonian schist complex

рис. 79. Геологическая карта Ундурцаганского рудного поля
1— контур редкометалльного штокверка; 2— зоны сульфидных руд; 3— габброиды  дево-
нского возраста; 4 — четвертичные отлож ения; 5— сланцы девонского возраста

80. ábra. Az Öndörcagáni ércmező gerjeszthetőség térképe

Fig. 80. Polarizability map, Ender Tzagan ore field

puc. 80. Карта поляризуемости Ундурцаганского рудного поля





81. ábra . Az Öndörcagáni ércmező látszólagos fajlagos ellenállás térképe

Fig. 81. Apparent resistivity map, Ender Tzagan ore field 

puc. 81. Карта изоом Ундурцаганского рудного поля

82. á b ra . Az Öndörcagáni ércmező mágneses (AT) anomáliatérképe

Fig. 82. Magnetic A T  anomaly map, Ender Tzagan ore field

puc. 82. Карта изодинам аномальною магнитною поля 
Ундурцаганского рудного поля



depending on the order of cooling in the mineral solution connected to the granitic 
magmatism. It means that the central parts are characterized by wolframite, 
molybdenite and beryl, crystallizing at higher temperatures. Moving away from 
the centre, the sulphidic zone follows which is promising for base metals and can 
be well explored by geophysical methods. Farther from the centre, antimonite and 
gold crystallizing at low temperatures are characteristic. Of course, this zoning 
cannot be fully detected everywhere because the solutions moving along fractures 
may distort the ring-shaped scheme in the outer zones. Moreover, several parts of 
the structure may have disappeared because of erosion and tectonic movements 
after the formation of ores.

In the geophysical picture the sulphidic zone usually has the sharpest features. 
It appears in the form of high IP values surrounding the non-anomalous rare earth 
areas that appear mostly as stockwerk. Moreover, the central, rare earth area 
usually has low resistivity and susceptibility. Although the resistivity low is 
usually distorted to such an extent that it becomes unrecognizable because of local 
highs above rock veins or because of elongated lows following the faults, these 
lows can be detected after data smoothing. Magnetic lows can be detected on the 
survey areas but there is an obvious principal condition for this: the rocks of the 
stockwerk area should be at least moderately magnetic.

The Ender Tzagan rare earth stockwerk is located in a Devonian shale 
sequence permeated by gabbroic dykes (Fig. 79). Shales, containing organic 
material and syngenetic pyrite, have high polarizability (Fig. 80). The sulphidic 
zone is known in E and W directions and is characterized by high IP values even 
in a strong background. In this zone the Mungun Ender deposit is located. The 
highest IP values were found to the north of the stockwerk. So though the ring-like 
IP anomalies surround the stockwerk, their northern part is due not so much to 
hydrothermal sulphides but rather to the organic content of the shales being higher 
than the average. This is proved by the too large dimensions (5x1 km) of the 
practically unsectioned anomaly, by the coincidence of the anomaly axis to the 
strike direction of the shales and, finally, by the fact that a continuous survey over 
a period of fifteen years did not lead to any sulphidic ores.

The apparent resistivity above the stockwerk is 200 to 500 Clm (Fig. 81) 
which is higher than the 1 0 0 - 2 0 0  iim  value of the near surroundings but is 
considerably less than the resistivity of the farther environment above 1 0 0 0  £2 m. 
Lower resistivity of the near surroundings is caused by the smaller quantity of 
compact dykes.

The magnetic anomaly map also shows a ring similar to the IP picture 
(Fig. 82). Anomalies at the edge of the sulphidic zone are caused by pyrrhotine 
mineralization frequently found in the drillings within the zone. In the northern 
part the magnetic anomalies are connected to the dykes similarly to the elongated 
anomalies. In the central part there is no anomaly, although in this case it is not a 
research criterion because neither do the Devonian shales of the near and far 
environment show any susceptibility.

The Tzagan Chulut molybdenum deposit is found in granitic rocks of Carbon
iferous age. The deposit is of stockwerk type and — in contrast to the Ender Tzagan
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rész anomáliamentes, bár ez esetben ez nem kutatási kritérium, hiszen a közeli-tá
voli környezet devon palái mindenütt azok.

A Cagán Csulut molibdén lelőhely karbon korú granitoid kőzetekben helyez
kedik el. A lelőhely stockwerk típusú, és az öndörcagánitól eltérően itt nincs jól 
kifejlett szulfidos övezet. A szulfidércek néhány haránttörés mentén a stockwerk- 
től 1-2 km-es távolságban jelennek meg. Ennek következtében a GP anomáliák 
alapján a stockwerk nem lokalizálható. Ugyanakkor a stockwerk felett igen 
nyugodt, anomáliamentes a mágneses tér, míg a környezetében ugyanolyan, de 
ércre meddő granitoidokon kisméretű, 1 0 0 - 2 0 0  nT-ás anomáliák sokasága válta
kozik. Nyilvánvaló, hogy ugyanazok a folyamatok, amelyek az ércképződéshez 
vezettek, egyúttal eltávolították a mágneses ásványokat az alapkőzetből. A stock
werk területét így az anomáliák hiánya jelzi. A lehatárolás helyességét a felderí- 
tő-értékelő fázisban elvégzett fúrásos-árkolásos feltárás bizonyította.

A Buján Ul lelőhely reménybeli, melynek meglétét jelenleg csak felszíni 
geokémiai minták, illetve néhány kutatóárok kedvező eredményei támasztják alá. 
A kimutatás eredetileg tisztán geofizikai-geomorfológiai adatok elemzésén ala
pult, melyet éppen a fenti lelőhelyen szerzett tapasztalatok általánosítása és 
továbbgondolása tett lehetővé.

Az objektum az Öndörcagánról ismert devonkorú palás összlet elterjedési 
területén fekszik. A kutatást geokémiai anomáliák, illetve a terepbejáráson meg
ismert néhány ólomérces ásványosodási pont alapján eredetileg színesfém érce- 
sedés kimutatására terveztük. A ritkafém perspektivitására az előzőektől eltérő 
módon (de hasonló földtani séma szerint) nem mágneses minimum, hanem 
intenzív, mélységi hatóra utaló mágneses maximum hívta fel a figyelmet. Az 
anomália a palás összlet felett mintegy 2500 nT maximális értékű (83. ábra) olyan 
földtani környezetben, ahol ilyen erősen mágnesezett anyagok 30 kilométeres 
körzetben ismeretlenek. A hatószámítás 500-600 méteres mélységet adott. Geo- 
morfológiailag az anomália egy kb. 5x4 km-es ovális kettős gyűrűs szerkezet 
(83. ábra) központjában helyezkedik el. A gyűrű belső oldala völgy, külső oldala 
hegygerinc. A gyűrű belsejében sugárirányú völgyek is vannak, melyek az ano
mália felett metszik egymást. Az ismert ólom-cink ásványosodási pontok a gyűrű 
belsejében találhatók, a GP anomáliák is itt koncentrálódnak, bár egyes törések 
mentén a gyűrűből hosszan kinyúlnak (83. ábra). A gyűrű belső részén simítószű
rés után már jól látható, hogy az ellenállás valamivel alacsonyabb a környezet 
ellenállásánál.

A fenti tények, valamint a más területen szerzett tapaszalatok alapján a 
következő értelmezést alakítottuk ki. A mélységben bekövetkezett magmabenyo
mulás kontakt zónájában feldúsult a magnetit, mely a mai mágneses anomália 
hatója. Ezt támasztja alá, hogy a felszínen ismert palás összletben mészkőbetele
pülések is ismertek, így a magnetites szkam képződéséhez szükséges mészkő a 
területen bizonyítottan jelen van. A magmabenyomulás hozta létre a felszíni 
formaelemeket is, illetve azt a törésrendszert, melynek megléte e morfológia 
kialakulásához vezetett. A magmabenyomulás környékén kialakult a kihűlési 
sornak megfelelő övezetes ércesedés, melyet azonban az előzőekben ismertetett 
lelőhelyektől eltérően az erózió még nem tárt fel a ritkafémes ércesedésig, a
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83. ábra . A Buján U1 kutatási terület domborzata és geofizikai anomáliái 
1— Buján Ul-i gyűrű; 2 — GP anomáliák; 3— a központi mágneses anomália izoanomál vonalai 
(az értékek lOOnT egységben); 4 — kutatóárok

Fig. 83. Topographic map with selected geophysical anomailes, Buyan U1 deposit 
1— the ring o f Buyan Ul; 2 — IP anomaly; 3— magnetic anomaly lines, central magnetic anomaly 
(values is 100 nT); 4 — trench

puc. 83. Карта поверхности и геофизических аномалий участка Буян Ул 
1— кольцевая структура; 2— аномалии ВП; 3— изодинамы магнитного поля центральн
ой аномалии (отмеченны е значения в ед. 100 нТл); 4—канавы



deposit — here no well-developed sulphidic zone can be found. The sulphidic 
ores appear at a distance of 1 - 2  km from the stockwerk, along transverse faults. 
Because of this the stockwerk cannot be localized on the basis of EP anomalies. 
At the same time the magnetic field above the stockwerk is very quiet and there 
are no anomalies, while a lot of small anomalies of 100-200 nT alternate in its 
surrounding above similar but not ore-bearing granitoids. Obviously, the.ore-for- 
ming processes removed the magnetic minerals from the base rocks. The stock
werk has been detected by the anomaly-free area; it has been proved by drillings 
and trenches carried out in the exploratory-evaluating stage.

In these days the existence of the promising Buyan Ul deposit is supported 
only by surface geochemical probes and the favourable results from several 
trenches. The hypothesis for the deposit was primarily based on analysing geo
physical and geomorphological data only, which was made possible by generali
zing the experience obtained just in the above deposit.

The object is in the area of Devonian shale sequence known from Ender 
Tzagan. The survey was originally planned for base metal prospecting on the basis 
of geochemical anomalies and several mineralization points containing lead ore 
known from field inspections. The rare earth prospects were indicated — in a 
different way from the above but based on a similar geological scheme — not by 
a magnetic low, but by an intensive magnetic high referring to a deep target. The 
amplitude of the anomaly above the shale sequence is about 2500 nT in such a 
geological environment where similar strongly magnetized formations are un
known within a 30 km sector (Fig. 83). The depth of the target has been determined 
as 500-600 m depending on the model. Judging from the geomorphology, the 
anomaly is located in the centre of a double ring-shaped oval structure of about 
5x4 km. The inner part of the ring is a valley and the outer part is a crest. Within 
the ring there are radial valleys, too, which cross above the anomaly. The known 
lead and zinc mineralization points can be found inside the ring, as well as the IP 
anomalies, although they extend for a considerable distance along several faults. 
It can well be seen in the inner part of the ring that the resistivity is a little bit less 
than that of the surroundings.

On the basis o f the above facts and experiences obtained at other sites the 
following interpretation has been made: the magnetite concentration has increased 
in the contact zone of deep magmatic intrusion and it is the causative body of the 
present magnetic anomaly. This is supported by known limestone interbeddings 
within the surface shale sequence (the presence of limestone necessary for the 
development of magnetitic scam). The magmatic intrusion has produced the above 
morphologic features and the fault system, the existence of which resulted in the 
formation of this morphology. Zonal mineralization matching the order of cooling 
has been formed near the magmatic intrusion. Here, in contrast to the above-men
tioned deposits, erosion has not yet exposed the deposit to rare earth mineraliza
tion. On the surface the mineral association characteristic for the sulphidic zone 
can be found in the central area.

Our supposition has not yet been checked by drilling. However, a trench 
(No. 1 in Fig. 83) excavated on a characteristic IP anomaly of about 1.5 km length
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felszínen a központi részen is a szulfidos öv jellegzetes ásványtársulását találjuk. 
Feltételezésünk fúrásos ellenőrzésére még nem került sor, azonban az egyik jól 
lokalizálható, 100 m szélesség mellett mintegy 1,5 km hosszú GP anomálián 
kihajtott kutatóárok 3 érces zónát tárt fel, összesen 22 m vastagsággal, 2,5 % 
átlagos cink, 0,5 % ólom és 40 g/t ezüsttartalommal (83. ábra, 1-es kutatóárok). A 
központi részen kihajtott kutatóárokban pedig ugyan szerény koncentrációval, de 
már egyértelműen megjelenik a molibdénércesedés. Feltételezésünk szerint itt, a 
környezet térszintjénél mintegy 1 0 0  méterrel alacsonyabban kezdődhet a ritkafé
mes övezet, melynek koncentrációja a mélyebb szinteken növekedni fog.

Szulfidos ércek kutatása

Az előző lelőhelytípusoktól eltérően a szulfidércek kutatásában világszerte 
széleskörűen alkalmazzák a geofizikai módszereket, a téma szakirodalma könyv
tárnyi. Hintett ércek kutatása esetén a vezető módszer általában a gerjesztett 
polarizációs módszer valamely változata. Az általános alkalmazás ellenére mind
máig gyakorlatilag megoldatlan a GP anomáliák hatóinak minősítése. A haszno
sítható ércásványok mellett ugyanis olyan egyéb anyagok is jól gerjeszthetők, mint 
a terrigén üledékes összletekben gyakran jelenlévő szenes anyag és szingenetikus 
pirít, valamint a hidrotermális folyamatban is mindenhol megjelenő pirít. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a kutatási fázisok előrehaladtával a GP módszer egyre 
kevésbé alkalmas a feladatok megoldására. A felderítő fázisban, amikor a feladat 
az ércgyanús területek kijelölése, a GP anomáliák még rendkívül hasznosak, ha 
sikerül kiszűrni a nem-hidrotermális szulfidosodás által okozott anomáliákat. A 
későbbi fázisokban azonban a feladat a már megtalált ércesedés megismerése, a 
készletszámítás megalapozása, így a pusztán piritre fúrt fúrások adatai inkább 
zavaróak, vagyis a konkrét földtani-geofizikai modell ismeretében más módsze
rek alkalmazása célszerűbb lehet.

A nem-hidrotermális ércesedés okozta GP anomáliák kiszűrésére a földtani 
és geofizikai adatok összevetése bizonyult célravezetőnek. A földtani szituáció 
olyan kritériumait kerestük, melyek kizárják a GP anomáliák nem-hidrotermális 
eredetét. A következő esetekben fogadtuk el perspektivikusnak az anomáliákat:

— magmás kőzetek feletti anomáliák (ebben az esetben a szerves anyag 
jelenléte kizárható);

— olyan anomáliák, melyek tengelye nem követi az üledékes összlet csa
pásirányát.

Az eltérő csapásirány az eltérő eredet biztos jele. Természetesen előfordulnak 
csapásirányú érctestek is, melyeket a fenti módszer nem jelez, a felderítő fázisban 
azonban nem feladat minden érctest megtalálása. Mindemellett a geofizikai adatok 
a geokémiai adatokkal is összevetésre kerülnek, ez alapján a csapásirányú érctes
tek is detektálhatok. A geokémiát mellőző előzetes értékelést általában az elemzési 
adatok hiánya tette szükségessé.
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and 1 0 0  m width crossed three mineral zones of 2 2  m total thickness with average 
contents of 2.5 % for zinc, 0.5 % for lead and 40 gr/t for silver. The molybdenum 
mineralization of poor concentration unambiguously appears in the central part of 
the trench. Our supposition is that the rare earth zone will begin here at about 
1 0 0  m lower than the surface of the surroundings; the concentration will increase 
at the lower horizons.

Sulphidic ore prospecting

In contrast to the previous deposit types, the geophysical methods applied in 
searching for sulphide ores are globally wide-spread, the topic has a huge technical 
literature. The leading method in the search for disseminated ores is usually one 
of the versions of the induced polarization method. In spite of general use, the 
qualification of causative bodies of the IP anomalies has not been solved up till 
now. Besides utilizable ore minerals, there are other inducible formations such as 
carbonized clay and syngenetic pyrite often occurring in terrigenous sedimentary 
sequences, and the pyrite which always occurs in hydrothermal processes. So in 
later phases of the survey the IP method is less applicable. In the exploratory phase 
the task is to mark areas promising for ores. Here the IP data give very useful 
information if we succeed in sifting out the anomalies that are not caused by 
hydrothermal sulphidic mineralization. In the later survey stages, however, the 
task is to learn more about the decected ore occurrence, and to assess the ore. 
Boreholes drilled for pyrite only are rather confusing: knowing the geological- 
geophysical model, the application of other methods may be more practical.

A comparison of the geological and geophysical data proved to be the best 
way of recognizing IP anomalies that are not caused by hydrothermal ore forma
tion. We tried to find such criteria of the geological situation whose existence 
excludes the non-hydrothermal origin of IP anomalies. Anomalies are taken to be 
promising in the following cases:

— anomalies above magmatic rocks (in this case the presence of organic 
material can be excluded);

— anomalies whose axes are not parallel to the strike direction of the 
sedimentary sequence.

The different strike directions are sure marks of different origin. There are, 
of course, ore bodies parallel to the strike direction and they would be weeded out 
by this method, but in the exploratory stage the task is not to find every ore body. 
Nevertheless, geochemical data can detect strike-parallel ore bodies as well. 
Preliminary appraisals disregarding geochemistry were usually necessary because 
of the lack of data from chemical analysis.

Drillings on anomalies considered to be promising by the given interpretation 
procedure should be prepared with further survey. IP measurements carried out 
by middle gradient array are affected by all polarizable objects between the current 
electrodes; inevitably these result in false anomalies, distortion of real anomalies,
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Az adott értelmezési sémával perspektivikusnak tartott anomáliák fúrásos 
feltárását további mérésekkel kell előkészíteni. A felderítő fázisban alkalmazott, 
középgradiens elrendezésű GP mérések esetében az adott pontban mérhető térre 
a tápelektródák között, illetve azok környezetében található valamennyi gerjeszt
hető objektum hatással van, ami álanomáliák megjelenéséhez, valamint a valódi 
anomáliák torzulásához, a hatóhoz képest elcsúszásához vezethet. Ezért kisebb 
tápelektróda-távolságú mérésekkel tisztázni kell az anomáliák pontos helyét. A 
ferde fúrásokkal történő feltáráshoz elengedhetetlen az is, hogy legalább a ható 
dőlésirányát ismerjük. A két feladat együttes megoldására eleinte két különböző 
tápelektróda-távolsággaí végeztünk szimmetrikus elrendezésű szelvényezést, a 
tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a fúrások optimális elhelyezéséhez ez 
sem elegendő, szükséges az anomália központi részének újabb, kis tápelektróda- 
távolsággaí, 1 :1 0 0 0 - 1 : 2 0 0 0  léptékben végzett középgradiens elrendezésű részle
tezése is. Ez utóbbi mérések egyértelművé teszik a hatók helyét, míg a szelvénye
zések eredményéből a dőlésirány becsülhető az anomália helyzetének a behatolási 
mélység növelésével bekövetkező változása alapján.

A fenti módszerek együttes alkalmazásával az elmúlt évek folyamán mintegy 
20 GP anomália fúrásos és/vagy árkolásos feltárását készítettük elő. A megköze
lítés helyességét mutatja, hogy valamennyi esetben hidrotermális eredetű szulfid- 
ásványosodást találtunk.

Egy példát a 84. ábrán mutatunk be a Tulán Obo területről. Az ércesedést 
itt is devon palás összletben mutattuk ki. Az átnézetes, 100x50 méteres hálózatban, 
1950 méteres AB mellett mért markáns GP anomália a részletező mérések (650 
méteres AB, 20x20 méteres hálózatban) eredményei szerint több kisebb objektum 
együttes hatása. Emellett a kis testek csapásiránya is eltér attól, amit az átnézetes 
mérések során kimutatott anomália sugall. A részletes mérések alapján tervezett, 
két tápelektróda távolsággal végzett szimmetrikus szelvényezés adatai lehetővé 
tették a hatóbecslést, illetve a feltáró fúrás kitűzését. A fúrás a jelzett zónában 
hidrotermális, kvarcos illetve szulfidos ereket tárt fel.
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and the shift of anomalies in relation to the causative bodies. Therefore the exact 
location of anomalies should be clarified with profiling using shorter electrode 
spacing. At least the dip direction of the causative body should be clear, in order 
to hit it by dipping drillings. To solve both tasks simultaneously, at first profiling 
of symmetric electrode array was carried out by two different electrode spacings. 
Experience showed however, that this was not sufficient for determining the best 
location of drillings: a detailed middle gradient survey on a scale of 1 : 1 0 0 0  or 
1 : 2 0 0 0  by short electrode spacing was necessary, too, in the central part of the 
anomaly. Location of the bodies can unambiguously be determined by this survey 
while the dip direction can be estimated from the profiling results, using the 
translation of anomalies with increasing penetration depths.

In recent years it was possible to clarify by drilling and/or trenches about 20 
IP anomalies by simultaneous application of the above methods. In all cases 
sulphidic mineralization of hydrothermal origin was found which proved the 
above conception was correct.

Fig. 84 shows an example from the Tulan Obo area. Mineralization was again 
recognized in Devonian schist compound. The sharp IP anomaly (measured at 
1950 m AB in a 100x50 m survey network) is the joint effect of several small 
objects, according to the detailed measurements at 600 m AB in a 20x20 m survey 
network. The dip direction of the separate bodies differs from the one which can 
be concluded from the reconnaissance survey. Appraisal of the causative bodies 
and the setting out of the drillings were made possible by symmetrical profiling 
planned on the basis of the detailed measurements and carried out with two 
different current electrode spacings. The drilling explored hydrothermal, quartz 
and sulphidic veins in the marked zone.

О

84. ábra. Egy érdekes GP anomália a Tulan obo területen 
a— gerjeszthetőség térkép (AB3* 1950 m, hálózat 100x50 m); b— gerjeszthetőség tér

kép (AB*=600 m, hálózat 20x20 m); c— földtani szelvény és a GP szelvényezés ered
ményei az І-П szelvényen
1—gerjeszthetőség AB=50 m mellett; 2— gerjeszthetőség AB=210 m mellett; 3— de
von palás összlet; 4— szulfidérces zóna; 5— kutatófúrás

О
Fig. 84. Revision of an interesting IP anomaly, Tulan Obo zone 
a— polarizability map (AB=1950 m, 100x50 m network); b— the same as a,(AB=600m, 
20x20 m network); c— IP profile results and geologic interpretation, І-П profile 
1— polarizability, AB-50; 2—the same as 1, AB=210 m; 3—Devonian schist com
pound; 4 —zone of sulphidic ores; 5— drillhole

О
puc. 84. Геофизические данные по одной из аномалий ВП 

участка Тулан Обо
а—карта поляризуемости при АВ=1950 м, сеть 100x50 м; Ь— карта поляризу
емости при АВ=600 м, сеть 20x20 м; с— геологический разрез и данные 
симметричного профилирования ВП по профилю І-ІІ 
1— поляризуемость при АВ=50 м; 2— поляризуемость при АВ=210 м;
3— сланцы девонского возраста; 4— зона сульфидных руд; 5— скважина
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