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FÖLDVÁRI ALADÁR:

A MOLIBDÉN VELENCEI-HEGYSÉGI 
ELŐFORDULÁSÁNAK TELEPTANI VISZONYAI.

Schafarzik Ferenc 1908. évben leírt durvakristályos molibdenit- 
lelete alapján Horusitzky Ferenc feltételezte, hogy a molibdén rejtett, 
szórt állapotban is jelen van a hegység kőzeteiben. Az én feladatom 
volt e feltevés alapján megkeresni az esetleges molibdén-előforduláso- 
kat. A feladat nehézsége és érdekessége abban állott, hogy egy sza
badszemmel nem látható anyagot kellett a terepen keresnem és így 
m unkám at kizárólag elméleti földtani megfontolások alapján végez
hettem. A kiértékelést csak utólag, vegyész m unkatársam  mérései 
alapján tudtuk elvégezni. Az említett molibdenitleleten kívül az a te
leptani megállapítás volt kiindulási támpontunk, hogy a molibdenit- 
telepek kizárólag gránit-intruziók végén fellépő utómagmatikus fo
lyamatok termékei. Az eredeti moliljdenitelőfordulás gránit mellék
kőzeten volt, de fiatal andezitáttörés közelében; nem hagytam tehát 
figyelmen kívül azt a lehetőséget sem, hogy a molibdén az andezit vul- 
kanizmus terméke is lehet. Ezt a lehetőséget Vendl Aladár, a terület 
monográfusa is megemlíti egy későbbi művébén. A kutatásokat tehát 
azon feltevés alapján végeztem, hogy a molibdén vagy a paleozöi (kar
bonkori?) gránit intruzió vagy a harm adkori andezit vulkánosság 
terméke.

Emellett gondot fordítottam arra, hogy a hegység felépítésében 
résztvevő, valamennyi tekintetbe vehető kőzettípust és elváltozási ter
miékét vizsgálat alá vegyük, nehogy a molibdén eloszlásának geoké
miai képében hézag maradjon. A terepm unkát nagyon megkönnyítette 
Vendl Aladár 1914-ben megjelent földtani térképe, melyen csupán 
néhány jelentéktelen változtatást végeztem az új feltárások alapján.

A Velencei-hegység kőzeteinek kémizmusa. Vendl Aladár m unká
jában közölt elemzések alapján kiszámítottam a Niggli-féle para
métereket:

i* 2* 3* 4* 5* 6 l

si 203 323 335 383 404 485 524
al 37.5 43 43.5 44.5 46.5 66.5 51
fm 2G.5 17 Í8.5 15.5 12 5.5 2.5
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1* 2* 3* 4* 5* 6 7

c 17.5 12 ,7 12 3 11 2
alk 18.5 '28 31 28 38.5 17 44.5
qz + 28 .6  + 1 1 0 .2 + 1 1 0 .6  +170.2 + 150 +316.7 + 246 .5
mg 0.38 0.28 0.21 0.14 0.10 0.53 0
k 0.32 0.42 0.40 0.48 0.39 0.53 0.54

0 0.013 0.2
metszet IV. V. III. V. i II. VII. V.

8 9 10 11 ' 12 . 13 14

si 550 565 1.77 "  190 , 195 199 201
al 54 54 31 31.5 35 31 35.5
fm 2 6.5 34 33.5 30 33 ' 27.5
e 2 ‘ ' 1 24 23.5 20.5 26 22.5
alk 42 38.5 11 11.5 14.5 10 14.5
qz +282.2 +310.6 + 3 3 .4 + 4 4 +36 .7 + 5 9 + 4 2 .8
mg 0.-22 0 0.52 0.45 0.45 0.43 0.36
k 0.63 0.59 0.29 0.22 0.28 0.18 0.38
0 0.41 0.Í9 0.37 0.25 0.33 0.31
m etszet VII. II. V. V. V. V. V.

1. Kerzantit, Sárhegy csúcsától délkeletre (kvarcmonzonitos). 2. 
Gránit, Sukoró, Világos m ajor (yosemitgránitos). 3. Gránitporfir, Me
leghegy csúcsától délnyugatra (engadinitgránitos). 4. Gránit, Székes- 
fehérvár, Szt. Donát kápolna (yosemitgránitos). 5. Gránitporfir, Szé
kesfehérvár, Szt. Donát kápolna (engadinitgránitos). 6. Aplit, Polgárdi 
(aplitgránit). 7. Aplit, Székesfehérvár, Csúcsos-hegy (aplitgránitos). 
8. Aplit, Székesfehérvár, Szt. Donát kápolna (aplitgránitos). 9. Aplit, 
Sukoró, Ördöghegy (aplitgránitos). 10. Amfibólandezit, Sukorótól 
délre (peléeites). 11. Amfibólandezit, Meleghegy csúcsától délre (pelé- 
eites). 12. Piroxénandezit, Nadap községi kőfejtő (peléeites). 13. Amfi
bólandezit, nadap—lovasberényi út, Cziráky kőfejtő (peléeites). 14. 
Biotitos amfibólandezit, nadap—'sukorói út (peléeites).

A zárójelben feltűntettem az illető kőzet Niggli-féle magmatípu'sát.
A velencei-hegységi gránitos m agm ára vonatkozó isofália pont si 

115 körül van. (1. 1. ábra.)
Andezit vulkáni kürtők Nadap környékén. A hegység keleti vé

gén a gránit nagy területen feltűnően elkaolinosodott. Ezen a terüle
ten, a gránithegység szegélyén, találhatók a kürtőkig lepusztult harm ad
kori andezitvulkánok, kőfejtőkben kitűnően feltárva. Űgylátszik, 
hogy a gránithegységet kelet felé határoló, igen mélyreható vetődések 
nyitottak utat az andezitláva feltörésének. Az andezit néhol a gránit 
kontakpala köpenyének réteglapjai mentén tört fel, (Gécsi-hegy

A *-gal jelölt kőzetek értékei R ozlozsnik Pál m unkájából vévé, csupán az al, 
fm, c, alk  értékek vannak  fél egységre lekerekítve.
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236 m ponttól keletre 250 m-r,e lévő kőfejtőben) látszólagos teleptel-ért 
képezve. A gránit elkaolinosodását az andezit áttörést követő utóvul
káni fumarola és mofetta-niűködiés okozhatta. A vulkáni kürtők

A Velencei hegység kőzeteinek differenciációs diagram m ja. D ifferentiations-dia- 
gramm o f the igneous rocks in the Velence Mountain.

Teljes vonalak: gránit és gránitok  telérkőzetei. Full lines: granites and their 
schizolites. Szaggatott vonalak: andezitek. D otted lines: andesites.

Fig. 2. ábra.
A nadapi II. kőfejtő szelvénye. Section of the quarry No. II. near Nadap. A szá

mok 'a z  elemzett kőzeteket jelzik. N um bers refer to analysed rock specimens.
1. gránit. — granite. 2. propilitesedett ép földpátú andezit. — propylitized  andesite 
w ith unaltered f  els path. 2a. kaolinosodott földpátú  andezit. — andesite w ith  kao
linized felspath. 3. kaolinosodott, agyagos hom okká változott andezit. — kaolin ized  
andesite tam ed  to a clayey sand. — 4. kaolin erek. —  kaolin-ueins. 5. zeolitos, 
pirites, hem atitos erek. —  zeolithe-, pyrite-, haematite-bearing ' stringers. 6. vas- 

mangánoxid hálós andezit. — andesite w ith  Fe-Mn oxyde netw ork.

(=nyelek) szerkezete a következő: a kaolinosodott gránit és az andezit 
között egy métertől néhány méterig terjedő vastagságú, igen nagy- ■
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mértékben elkaolinosodott gránitöv található. Az andezit széle 
ugyancsak 1— 2 m vastagságban szürkésszínű agyagos-homokos kő
zetté bomlott. Ezen belül, több méter vastag elváltozott, vas-mangán- 
oxid erekkel hálósán átjárt andezitöv következik. Az erek  vastagsága 
az 1 cm-t eléri. A II. bányában a mangánhálós andezit gömbhéjas el- 
válású. A vas-mangánoxiddal átjárt öv belső szegélyén lépnek fel a 
zeolitos-fluoritos, hematit és pirit-tartalm ú 1—2 cnn vastagságot is el- f 
érő erek. Az andezit ezek táján pirittel hintett. Tovább befelé egy bi
zonytalan vastagságú kaolinosodott föildpátú, mál'lott külsejű andezit
öv következik. Végül a kürtő belsejét az «ép» kemény piroxénandezit 
foglalja el, azonban ez is többé-kevésbé elváltozott, zöldkövesedett

A nadapi V—VI. kőfejtő szelvénye. Section of quarries No. V—VI. near Natlap. 
A szám ok az elem zett kőzeteket jelzik. N um bers refer to analysed rock-specimens. 
1 . gránit. — granite. 2 . kontaktpala (nagyrészt szürke hom okkő). —  contact m eta
m orphosed schists (ch iefly  grey sandstone). 3. fehérszínűre változott (kaolinos?) 
kontaktpala. — bleached white contact-m etam orphosed schists ( k a o l i n i z e d 4. 
kvarcoSOdott kontaktpalla. — silicified contact-m etam orphosed schists. 5. zöldes- 
szürke csillámos kon tak t hom okkő. — greenish-grey micaceous contact-m etam or
phosed sandstone. 6 . zöldesszürke kontakt hom okkő. -— greenish-grey contact-m eta
m orphosed sandstone. 7. vas-m angánoxid hálós andezit. — andesite w ith  Fe-Mn 
oxyde netw ork. 8 . kaolinosodott andezit. — kaolin ized  andesite. 9. piritte l im preg
ná lt vetődési breccsa. — tectonic breccia w ith pyrite impregnation. 10. endogén kon

tak tpala  zárványok. — endogene contact m etam orphosed schist enclosures.

(propilitesedett), benne a színes elegyrészek jórészt klorittá és epi- 
dottá alakultak .át.

Hasadékok mentén képződött kaolin telérek úgy az andezitben, 
mint a gránitban előfordulnak. A III. bánya zöldkövesedett andezit
jében egy 20X10 m nagyságú kaolinos andezitből álló kürtő látható. 
A II. bányában az andezittel érintkező gránitban is van egy vas-man- 
gánoxid-hálókkal átjárt öv.

Kétségtelen, hogy a kőzetölváltozások mind a posztvulkáni m ű
ködés hatására vezethetők vissza. Szórt molibdén tartalm at az agyago
sán elváltozott andezitszegélyből (II. bánya 45. minta) és az andezit 
és intenzíven elkaolinosodott gránit közt elhelyezkedő vas-niangán-
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oxickrts érből (III. bánya 54. minta) tudott a vegyész kim utatni. A többi 
m inta meddő volt.

E zek alapján az andezitkürtők környékén fellépő molibdén tar
talmat (és Schafarzik molibdenit leletét is) az andezit kitörést követő 
utóvulkáni m űködés termékének -kell tartani.

Posztvulkáni kvarcitok Nadap környékén. Pázmándtol Nadapig 
több hidrokvarcitból álló hegyet találunk. A hidrokvarcifók egyrésze 
alunittal impregnált. Ezek az andezitvulkánok működését követő ko
vasavas forró oldatok feltörésének és szolfa tara működésnek a ter-

A nadapi Csúcsos (Szőlő) hegy északkeleti oldalán levő kőfejtő  vázlatos szel
vénye. Section of the quarry lying on the N E slope of the Csúcsos hegy near Nadap. 
1. talajréteg . -— soil-cover. 2. diluviális hom ok -— Diluvial sand. 3. vörösagyagos 
h id rokvarc it (fosszilis m állási kéreg). —- hydroquartzite  w ith red-clay (fossil 
weathering product). 4. breccsás szövetű h idrokvarcit padok. — banks of brec- 
ciated hydroquartzite. 5. andezites szövetű breccsa-darabok. — blocks of brecciated  

hydroquartzite w ith  andesite-texture.

mékei. Habár a hidrokvarcit dombok kelet-nyugati irányban helyez
kednek el, képződésük az északnyugat-délkelet irányú törésvonalak 
m entént történt. Erre m utat sok helyen a morfológia, a kvaréit padok 
térbeli helyzete, az alunitosodott szakaszok és a vas-mangánoxidokkal 
impregnált kvarcittömegek elhelyezkedése. Keletkezésükre vonatko
zólag a Szőlő-hegy (Csúcsos-hegy) északkeleti oldalán lévő kőfejtő 
szelvényéből vonhatunk következtetést. A hegy taraja 333° csapású, 
ez az irány tekinthető a hidrokvarcitos hasadék átlagos csapásirányá
nak is. A feltárás egyes hidrokvarcit padjai konglomerátos-breccsás 
szerkezet nyomait m utatják. A konglomerát egyes darabjain felismer
hetők a földpátok utáni kaolinpszeudomorfózák. A kőzet szövete na-
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gyón emlékeztet a  környékbeli andezitokéra és eltér a gránitokétól. 
E feltárás alapján a Szőlő-hegy (Csúcsos-hegy) egy explóziós hasa- 
dék lehetett, melyet andezit agglomerátum töltött ki; később a hasa- 
dcik gejzírműködés színhelye lett, ez egyrészt elbontotta az andezit 
földpátját, másrészt kovasavval impregnálta a kőzetet. Megjegyzem, 
hogy a  kvarcitpadok nagyobb része .nem más kőzet vegyi útépítődé--

i i

PÁZMÁND. KÁLVÁRIA HEGY.
FELVETTE: DR. FÖLDVÁRI ALADAR.

MAPPED B Y ; DR. A. FÖLDVÁR!. 
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Fig. 5. ábra.

séből keletkezett, hanem üregek és hasadékokban kiválóit eredeti 
(primér) hidrokvarcitkitöltéis. Az alunit a szolfatára hatásra képződött 
a kőzetek földpátjából. Mivel az alunitban a N a :K =  1:2, Vénái Aladár 
a gránit földpátjából szárm aztatja az alunit anyagát. Az- elemezések 
szerint azonban egyes andezitek szintén magas K tartalm úak, így fenn
áll a lehetősége annak is, hogy az alunit részére az andezitek földpát- 
jai is nyersanyagul szolgáltak. A hidrokvarcitok helyenként, főleg 
északnyugat—délkelet irányú vetők mentén vas-mangánoxidokkal
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^ Si/koró felé

A NADAPKÖRNYÉKI KŐBÁNYÁK KŐZETTANI TÉRKÉPE. 
PETROGRAPHIC MAP OF THE QUARRIES AROUND NADAP.

I . törm elék, — detritus. 2. zeolitos, pirites, hem atitos erek. — zeolithe , pijrite 
haematite-bearing stringers. 3. vas-m angánoxid hálókkal á tjá rt andezit. — andesite 
w ith  Fe-Mn oxyde netw ork. 4. vas-m angánoxiddal átita to tt gömbös elváíású ande
zit. — andesite impregnated w ith Fe-Mn oxydes having sphaeroidal parting. 5. 
kaolinosodott andezit'. — kaolinized andesite. 6. kaolin-erek. — kaolin veins. 7. 
agyagos hom okká elváltozott andezitszegély. — andesite-border turned to a clayey 
sand. 8. kaolinosodott földpátú andezit. — andesite w ith kaolinized felspath. 9. ép 
föildpátos propilitesedett andezit. — propylitized andesite w ith unaltered felspath. 
10. intenzíven kaolinosodott gránitszegély. — intensely kaolinized granite-border.
I I . kaolinosodott szétporló gránit. — kaolinized crumbly granite. 12. kaolinoso
dott szilárd gránit. — kaolinized compact granite. 13. vas-mangánoxid hálókkal 
á tjá rt kaolinosodott szilárd gránit. — kaolinized compact granite w ith  Fe-Mn 
oxyde netw ork. 14. színes elegyrészeket tartalm azó gránit. — granite w ith férnie

constituents. 15. kontakt pala (nagyrészük szürke hom okkő). — contact-m etam or
phosed schists (chiefly grey sandstone). 10. kvarcosodott kontaktpala. — silicified 
contact-m etam orphosed schists. 17. világosszürke kontak t homokkő. — light grey 
contact-m etam orphosed sandstone. 18. fehérszínűre változott (kaolinos?) kon tak t
pala. — bleached w hite contact-m etam orphosed schists (kao lin ized t). 19. zöldes
szürke kontak t homokkő. — greenis-grey contact-m etam orphosed sandstone. 20. 
zöldesszürke csillámos kontakt homokkő. — greenish-grey contact m etam orphosed  
micaceous sandstone. 21. elemzésre vett Mo-mentes m inták. — analysed rock- 
specimens w ithout determinable Mo-content. 22. elemzésre veti M o-tartalm ú m in
ták. — analysed rock-specim es w ith  determinable Mo-content. 23. radioaktivitás- 
mérési pontok — points of radioactivity measurem ents. 24. diaklázisok csapás
iránya. — strike of partings. 25. vetődések és kőzetek határsík jai. — faults and 
terminating planes of rocks.



#

impregnáltak. Az elemzések szerint ezek a részek majdnem kivétel 
nélkül molibdén-tartalmúak. Tiszta hidrokvarcitban is előfordult mo- 
libdén-tartalom, azonban az alunitos és kaolinos hidrokvarcitok és a 
tiszta kvarcitok túlnyomó része molibdén-mentesnek bizonyult.

Ezek szerint a hidrokvarcitok is az andeziterupciót követő utó- 
vulkáni képződm énynek m utatják a molibdént.

Külön kell megemlékezni a Melegbegy gerincét képző északnyu
gat-délkeleti irányú kvarcittelérekről. Ezek a hidfökvarcitkúpoknak 
a  folytatásába esnek, de a gránit hegység keleti szélét képező vetődés 
mentén kissé dél felé kerültek. A tiszta telérkvarcon kívül sok olyan 
részlet akad, mely a gránit eredeti szövetét m utatja, a gránit eredeti 
kvarckristályaival, m int reliktumokkal, melyek hidrokvarcit alap
anyagba vannak ágyazva. Ezek a kvarcitok alunitot nem tartalmaznak. 
Vendl Aladár, a hidrokvarcitok színével jelölte térképén a meleghegyi 
tvvarciLókat. Azonban az előbbiek alapján nem lehetett kizárni a lehe
tőségét, hogy meleghegyi kvarcitok nem a hidrokvarcitokkal egyidő
sek, hanem idősebbek ,és a  gránit intruzió végén feltört kovasavas ,ol
datok hatására képződtek.

Az elemzések alapján a meleghegyi kvarcitok is m olibdén-tar
talm úak éis így geokémiai alapon az andezit kitörést követő hidro- 

l kvarcitokkal egyidősek.

A Velencei-hegységből gyűjtött kőzetek molibdéntartalma. A hegy
ség különböző részéről gyűjtött kőzetek közül a gránitok és telér- 
kőzeteik (gránitporfir, aplit, kvarcit, kerzantit), valamint a grá
nittól kontakmetamorfázist szenvedett kőzetek molibdénmentesek.

A Templomhegtj délnyugati oldalán, a nadap— lovasberényi út 
mellett lévő Cziráky-bánya posztvulkáni hatásokat mutató amfiból- 
andezitje és a nadap— sukorói út mentén feltárt biotit-amfibólandezit, 
molibdéntartalmú. A színképelemzés tehát egyértelműen? tisztázta, 
hogy a mo/ibdén előfordulása a harmadkori andezitkitörésekkel, 
illetve az ezeket követő utómagmatikus tevékenységgel függ össze. 
Meglepetés ez, mert eddig a szakirodalom a molibdénelőfordulásokat 
mindig mélységbeli intruzív kőzetekkel, elsősorban gránitokkal hozta 
kapcsolatba.

Polgárdi—Falubattyán környéke. A vizsgálatokat kiterjesztettük 
erre a területre is. A falubattyáni ólomérc-élőfordulás paleozói kris
tályos mészkőben vetődés mentén, helyesebben vetődések keresztező
désében található. A fehérszínű mészkő, az ólomércelőfordulás kö r
nyékén és általában a vetődések közelében néhány m éter szélesség
ben vas-mangánoxidokkal impregnált, barna színű. A vas eredetileg 
karbonát form ájában volt a mészkőben. Vendl Aladár a rodokrozitot is 
kim utatta.

Impregnált mészkövek vastartalma, Csajághy Gábor fővegyész 
elemzése szerint:
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1. Polgárdi nagy kőfejtő aplittelér mellől Fe2C>3 6.91%
2. Polgárdi nagy kőfejtő aplittelér mellől FeaOs 7.22%
3. Polgárdi nagy kőfejtő aplittelér mellől Fe2C>3 6.33%
4. Polgárdi Szárhegy, kutatóakna vető

mentén — ----------------- — --------- Fe2Üs 3.63%
5. Falubattyán, ó lo m é rc b á n y a ------------ Fe2Ü3 7.82%

(Fe 4.83%) 
(Fe 5.03%) 
(Fe 4.42%)

(Fe 2.54%) 
(Fe 5.47%)

Az ölömére sárgaszínű bevonatában a  m olibdén kim utatható, 
nyilvánvalóan az ólonnércekben közönséges wulfenit formájában. 
Azonban a molibdén megtalálható az ércet kísérő és a vetődések m en
tén képződött vasoxiddal impregnált mészkőben is. Genetikai szem
pontból legtöbbet mond a polgárdi nagy mészkőfejtőben a mészkövet 
áttörő aplit telér kontaktusán, a vasoxiddal átitatott mészkőben k i
m utatott molibdén-tartalom. Ez az ólomércnek, vasoxiddal impregnált 
mészkőzónának és a molibdéh-tartalomnak a gránitintruzióval való 
összefüggésére m utat. Azt a feltevést, hogy itt is a gránitnál fiatalabb 
vulkanizmus utóhatásával hozzuk összefüggésbe a molibdén és ólom
érc előfordulást, semmi bizonyíték nem támogatja. Az ólomércek 
mikroszkópi vizsgálata esetleg tovább viheti e kérdést a megoldás felé.

Ez idő szerint tehát a Polgárdi— Falubattyán környéki molibdén- 
nyomokat, a Velencei hegységi előfordulásoktól eltérően, gránit intru- 
zióval kell kapcsolatba hozni.

A molibdén-előfordulások teleptani típusai. A velencei hegységi 
előfordulás helyes értékelése m iatt tekintsük át a bányászható molibr 
déntelepek típusait:

I. Gránithoz kötött előfordulások.
A)  Pneumatolitos képződésűek.
1. Pegmatitos előfordulások, pl. Rudaria.
2. Kvarcos telérekben, pl. Climax-bánya, USA (részben talán 

már hidrofermális).
3. Greisenekben, pl. Ghilagoe (Queensland) wolfram mal és ónnal 

együtt.
B) Kontakt telepek. Kontaktpneumatolitos és reakciós (szkarn, il

letve márvány) kőzetékben, pl. Azegour (Francia-Marokkó), kam bri 
mészkő és gránit határán, szkam ban és gránátszirtekben 2% molibdén- 
tartalom  van. Erdélyben, Rézbányán mezozói mészkő és granodiorit 
kontaktusán évi 2— 5 ezer q molibdénércet termeltek. A dúsérc 18—

■20%-os, a zúzóérc 1— 5%-os volt, fém molibdénre számítva. Észak- 
Ivaréliában M átásvaara molibdénelőfordulása gneiszben lévő áttolódás 
mentén, gránit és pegmatit telérek hatására képződött. Hasonló a 
norvég Itterby közelében a Flekke-fjordban lévő Knabenhei-bánya, 
hol 1 m vastag molibdenit'előfordulás van gneisz és gránit 'határán. 
Ilyenek a svédországi Grengesberg környéki Uden-bánya ércei is.

II. Mészkövek- és dolomitokban lévő metaszomatikus ólömérctele 
pékhez kötött finom eloszlású molibdén ^előfordulások. Dirstentritt—
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Nassereith vidékén Észak-Tiroilban 0.02% molibdéntartalo'm. Hason
lóak Bleiberg, Raibl, Garmisch környékén.

III. Rézpalákból 0.013% m olibdéntartalm at bányásztak.
IV. Vulkáni kőzetekkel kapcsolatos hidrotermális érctelepekben, 

az újabb ércmikroszkópi vizsgálatok, kis mennyiségű molibdenitet ki
m utattak.

A Climax-bánya (Colorado USA) molibdén érctelepe. A vidék 
földtani felépítése a következő: 1. prekam bri kristályos kőzetek, ural-

1*00 Feel1

Fig. 6. ábra.
A Climax-i (Colorado, U. S. A) m olibdénelőfordulás szelvénye. Section of the 
m olybdenum -occurrence of Climax (Colorado, U• S. A.). According J. W . Vander-

wilt and R. U. King szerint.
1. fiatal porfirtelérek. — younger porphyre veins. 2. intenziven kvarcilosodott kő
zetek zónája. — zone of intensely silicified rocks. 3. gránit. — granite. 4. idősebb 
m onzonitporfir. —  older m onzonite porphyry. 5. kisebbfokú kvarcitosodást szen

vedett kőzetek zónája. — zone of less intensely silicified rocks.

kodó egy biotitospala (biotit-H kvarc+plagioklász),, mely néhol gneisz
szerű. 2. Szürke és vörös gránit (kvarc+ bio tit+ m uszkovit+ m ikro- 
k lin+ortoklász-j-oligoklász+m agnetit+ titanit-j- gránát) sok palazár 
vánnyal, intruziót alkot a palában. 3. Kambri (ú. n. Sawats) kvarcit.

t
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4. Karbonkori (pennsylvariien) sötét palák, arkózák és vékony mészkő
rétegek. 5. H arm adkon dikeok és teleptelérek (lávatakarók), melyek 
megfelelnek a Lincoln-porfir formációknak. Felépítésükben gránitok, 
kvarcmonzonitok és ezek porfirjai vesznek részt. A kőzetek szürkék 
(nagy kvarckristályok +  nagy ortoklászok+biotit az összetételük; a 
porfirokban ezeken kívül még oligoklász+andenzin is van). A Climax- 
bánya mélyebb szintjén egy idősebb kvarcmonzonítporfir tömzs van, 
(gránitporfirhoz hasonlít, de a kvarc fenokristályok háttérbe szorul
nak) ez az idősebb porfir összetöredezett és m olibdéntartalm ú. A ré
gibb porfirt egy fiatalabb telérei törik át, ezek m ár nem törtek  és csu
pán piritesek.

A bányában előforduló összes kőzetek ércesedtek. Az órcelőfordu- 
lást a prekam bri gránitban már messziről jelzi az egy m érföld átm é
rőjű területen vastól sárgára és barnára színezett gránit. Ezen belül 
található egy kovasavvai átitatott terület, ahol finomszemcsés kvarcit 
szorította ki a gránitot, palát és helyenként a porfirt. Ez a  szilicifikált 
terület tényleg úgy fogható fel, m int három  egymásban helyet fog
laló kúp. A szilicifikáció legkülső zónája (külső kúp) mintegy 1000 láb 
széles. Az Eredeti kőzetek ebben a zónában még felismerhetők, a bio
titok kihalványodtak, a plagioklász szericitesedett, pirít és másodlagos 
ortoklász jelentkezik, valamint kvarc kis telérekben. A telérekben sok 
p irit+ k v arc+ to p áz- |-  kevés molibdenit. A szilicifikáció középső zónája 
(belső kúp) 500— 1000 láb széles. Az eredeti kőzetek közül, m ár csak 
a pala ismerhető fel a gránit és a porfir nem különböztethető meg. 
Ebben a zónában már több a finom kvarctelér és másodlagos orto
klász. A telérek túlnyomó része kb. fél cm vastag és többségükben ke
vés a molibdén. Azonban ezek a vékony telérek igen sűrűn járják át 
a kőzetet, nincs 10 cm-es szakasz telór nélkül. A miolibdéntartalom 
ebben a zónában 0.4— 1.0%, átlag 0.6%. A molibdéntartalmiú telérkék 
az idősebbek (m olibdenit+kvarc+ortcklász-T-fluorittartalm úak). Eze
ket fiatalabb telérkék törik át (p irit+ to p áz+ k v arc+ k alk o p irit+ sz fa - 
lerit+ gálen it+ w olfram it tartalom m al). A szilicifikáció belső zónájában 
,(magjában=legbelső kúp) minden egyformán kvarcosodott, az eredeti 
kőzetek nem ismerhetők fel. Ebben a molibdéntártalomi 0.01—0.2%.

Az egész elváltozást és ércesedést egy földalatti kvarcmonzonit 
intruzió okozta. A fejlődéstörténet a következő: 1. Kvarcmonzonit in- 
truzió, a felszínhez közel. 2. A kőzet megszilárdulása és összetörede
zése. 3. Fiatalabb kvarcmonzonit telérek keletkezése, észrevehető mo- 

'# libdéntartalommal. 4/ Hidrotermális molibdéntelérek képződése.
A 4. fázisban a következő sorrendben keletkeztek a telérhasadé- 

kok: legidősebbek a kvarc—molibdenit— fluőrit telérek, ezeket áttörik 
a kvarc—topáz—p irif  telérek (kis ka lkopirit+szfalerit+ galen it+w ol- 
fram it tartalom m al). Ezután az előbbieket áttörő muszkovitos nyílt re
pedések, végül a telérek újrafelszakadása következett. ,

A bányaművelésre' vonatkozó néhány adat: a külfejtés összesen 
40 millió tonna ércet adott. A földalatti bányászat még növelte a ter-
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A Velencei hegység ÉK-DNy irányú  szelvénye. Section of the Velence M ountain in
N E -SW  direction.

1. pannon rétegek. — Pannonian beds. 2 . h idrokvarcitok  és feltételezett mélység- 
beli elkvarcosodott kőzetek. — hydroquartzites and hypothetical silicified rocks of 
the depth. 3. andezitek és az andezitek feltételezett mélységbeli anyakőzete. — an
desites and their hypothetical parent-rock* 4. diorit. — diori'e. 5. gránit. — granite. 
6. paleozói kristályos mészkő. — Palaeozoic marbles. 7. paleozói palák. — Palaeo
zoic shales. 8 . kon tak t palák. — contact-m etam orphosed schists. 9 . ólom érc-előfor- 
duilás. — lead-ore occurrence. 10. diszlokációs síkok. — planes o f tectonic m ove

ments.



melést. A csúcsteljesítmény 1943-ban napi 20.000 tonna érc volt. A kész
let 300 évre fediezi a világ szükségletét. A fejtményben háromszor 
annyi pirit van, m int molibdénérc. A molibdén egyharm ad része mo- 
libdit, kétharm ad része molibdenit. Az érc finom szemcsés, még a 
0.06 mm szitán átmenő részlet is tartalm az moilibdént.

Az érc összetétele: MoS2=0.599%, Fe=0.80% , Cu=0.01% .
A koncentrátum  összetétele: MoS2=95.50%, F e= 0.30% , C u =

= 0 .10% .
A kihozatal: 93.35%.
A koncentrátum  összetétele: M o=56% . MoO3=0.06%, S=37.80% , 

Pb= 0.04% , Cu=0.16% , Zn=0.06% , Fe=0.38% , S i02=4.56% ,
Al2O3=0.28'%, CaO=0.06% , M gO=0.08% , A s=ny, P= 0 .03% .

A Velencei-hegység molibdén előfordulásának bányászati remé
nyei. Vonatkozások és analógiák a climaxi előforduláshoz kétségtele-

Fig. 8. ábra.
A Velencei hegység ÉNy-DK irányú  szelvénye. Section of the Velence Mountain

in N W -SE  direction.
1. pannon  rétegek. — Pannonian beds. 2. m iocén (helyedén) rétegek. -— Miocene 
(H elvetian) beds. 3. eocén rétegek. —  Eocene beds. 4. kontak t palák . — contact- 

m etam orphosed schists. 5. gránit. — granite.

nül megállapíthatók. Az idősebb gránitokat harm adkori vulkáni kő
zetek törik át m indkét területen. A velencei-liegységi gránit differen
ciálódási termékei közt a kvaromonzonitos m agm atípus előfordul. 
Mindkét helyen erőteljes szilicifikáció történt. A hidrokvarcitok Mo 
tartalm a eléri a climaxi belső szilicifikációs zóna Mo tartalm át. Kü
lönbség a harm adkori kőzetek eltérő kémizmusa és az hogy a climaxi 
m olibdéntartalmú kőzetek nem a felszínen, hanem  a mélyben kép
ződtek.

Összehasonlítva a Velencei-hegység andezitjeinek és hidrokvar- 
c.itjainak tömegét, nem képzelhető, hogy a kvarccal csak kissé telített
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Fig. 9. ábra.
A Velencei hegység vázlatos szerkezeti térképe. Structural sketch of the Velence

M ountain.
I. Felszínen lévő képződm ények. — Form ations observed on the surface. 1. hidro- 
kvarcit. — hydroquartzite. 2. andezit. — andesite. 3. eocén rétegek. —  Eocene 
beds. 4. paleozói kristályos mészkő. — Palaeozoic marbles. 5. gránit. —  granite. 
6. kon tak t pala. — contact-m etam orphosed schists. 7. paleozói pala. •— Palaeozoic 
shale. 8. nagy diszlokációk. —  chief tectonic lines. 9. fúrások. — drillings 10. 
akna. — pit. 11. ólomérc. — lead-ores. 12. Mo-nyomok: —  Mo traces: 20. kon tak t

palák  dűlésiránya. — dip-m easurem ents in contact-m etam orphosed schists.
II. E ltakart képződm ények fú rásban  feltárva. — Covered form ations exposed by  
drillings. 13. pannon rétegek. — Pannonian beds. 14. miocén rétegek. — M iocene beds. 
15. num m ulinás eocén rétegek. — num m ulitic  Eocene beds. 46. szárazföldi eocén 
rétegek. —  terrestrial Eocene beds. 17. kontak t palák. — contact-m etam orphosed  
schists. 18. d io r it .—  diorite. 19. bányászatilag feltárható  kontakt-palaköpeny való
színű elhelyezkedése. — probable extension of the contact-m etam orphosed schist-

envelop accessible by mining.
A betűk m ellé ír t számok a képződm ény alsó ha tá rának  felszín alatti m élységét 
adják . — Figures follow ing the letters give the depth of the bottom  of each for

m ation counted from  the surface.
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andezites láva m agm am aradéka ilyen tekintélyes mennyiségű kova
savat tudott a posztvulkáni oldatok részére szállítani. Kézenfekvő, 
hogy a kvarcitokat egy a mélyben rejtőző, nagyobb intruzív tömegből 
származtassuk, mely egyébként az andezit-lávák anyakőzete volt. E n 
nek a földalatti intruzív tömegnek a szilicifikáló hatása a  felszín alatt 
lévő kőzetekre is kiterjedt. A hidrokvarcitokban m integy a legszélső, 
egészen a felszínig jutott külső zónáját látjuk az elkovásodásnak. Az 
andezit és hidrokvarcit előfordulások helyszíni vizsgálata és tektoni
kai helyzete alapján a mélységben rejtőző intruzió helyére is követ
keztethetünk. Ez nem lehet máshol, m int a gránithegység keleti szé
lét képező besüllyedés alatt. Geofizikai mérésekkel ez az intruzív tö
meg valószínűleg pontosabban körülírható lenne. A hidrokvarcitok 
területén mélyített fúrások pedig megállapíthatnák, hogy a mélység 
felé növekedik-e, a kvarcitok molibdéntartalma, am it a  clinraxi 2. 
szilicifikációs zóna analógiája alapján várhatnánk. Sajnos, a kvarcit- 
ban való mélyfúrás technikai nehézsége és költségé erős akadálya 
egy ilyen vizsgálatnak.

A mélységben rejtőző intruzi'ót erősen valószínűsíti a gránithegy
ség nyugati beszakadáses szélén mélyített székesfehérvári strand
fürdői mélyfúrás. A gránithegység felszínen megfigyelhető határától 
mintegy 4 km  távolságban a fúrás a pannon rétegek alatt, az idős 
palarétegekben nem a gránit intruziót találta meg, hanem  bázikus 
intruzív kőzetet, dioritot. Bár az andezitek és clioritok kém iája közel 
egyező, további vizsgálatok nélkül korainak tartom  kim ondani azt, 
hogy az andezitek mélységbeli anyakőzete ez a diorit lenne. Csupán 
egy, a  gránittól különböző intruzív tömeg előfordulásának lehetősé
gét, a  gránithegység keleti szélén is, kívánom e példa által megerő
síteni.

A Velencei-hegység hidrokvarcitjaiban, a felszínen kim utatható 
molibdéntartalom  nem éri el a Climax-bányában a kitermelhetőség 
alsó határának tekintett 0.4%-dt. (Megjegyzendő, hogy a' 0.4% -os 
határ is csak olyan hatalmas tömegű előfordulásra érvényes, mint a 
Climax-bánya.)

A molibdíén előfordulások összehasonlító táblázata:

A Földkéreg átlagos tartalm a 7X10 6 =0.000007%
Velencei-hegység m inimum a 1X10 4=0.0001%
Velencei-hegység m aximuma 7.9X10 2 =0.079%
Rézpala — ------------ — 1 .8X 10-= = 0 .018%
Keleti-Alpi mészkő-dolpmit kő- 
. zetek ólomércei — -— — 2X10 =0.02%

Climax m inimum — —  —- — 4X10 —'= 0 .4 %
Climax á t l a g --------—- -— — 6X 10 —’= 0.6%
Climax m aximum  -— --------- 1X10 °=1.0%

A Földkéreg Mb 
{ártalmának

l-szerese
14-szerese

11900-szorosa
2500-szorosa

2800-szorosa
57000-szerese
85000-szerese

143000-szerese
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