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Bevezetés 

A radiometrikus koradatok számának növekedése és pontosságának foko
zódása magmás események korának egyre pontosabb meghatározását teszi 
lehetővé. Kormeghatározásra az ép magmás kőzetek vagy ezek kőzetalkotó 
ásványai használatosak, a vizsgálatok célja legtöbb esetben a magmafejlődés 
és kőzetképződés koradatainak meghatározása (PANTÓ, G., 1 9 7 1 . ) . Nagy jelen
tőségűek azonban azok a kutatások is, amelyek célja nem az elsődleges mag
más tevékenység vizsgálata, hanem bizonyos genetikai problémák megvála
szolása az utólagos hatások kronológiai vizsgálata segítségével. Erre a célra az 
utóhatás folyamán argontartalmukat elvesztő, vagy akkor keletkező ásványok 
alkalmasak. Az ásványok egy része K/Ar kormeghatározásra alkalmatlan, 
mivel nem őrzi meg argontartalmát, így a radiometrikus módszerek alkalma
zási lehetősége annál szélesebb körű, minél szélesebb az e célra igazoltan fel
használható ásványok köre. Az utómagmás ércprovinciák összetett, ,,poli-
aszcendens" fejlődésmenetét gyakran kísérik a termikus mobilizációval kép
ződő káliumásványok, amelyek közül az alunit esetenként hasznosítható tele
peket is alkot. 

Kárpátalján, a Tiszaháton, és a Beregszászi dombvidéken régen is haszno
sított és földtanilag sokoldalúan tanulmányozott jelentős méretű alunittele-
pek ismeretesek (Aluniti Zakarpatja, 1 9 7 1 . ; LAZABENKO, E., et al., 1 9 6 8 . ; 
NAUMENKO, V . V.,' 1 9 7 4 . ; Problemi geologii, 1966 . ) .A bégányi előforduláson 
SZASZIN ( 1 9 6 6 , 1 9 7 2 ) igazolta az alunitok vertikális hipogén zonációját, mely 
lehetőséget nyújt a izokron fáciesek meghatározására. Az elsődleges vulkano-
gén üledékek és a másodlagos metaszomatikus telepek elkülönítésének a gya
korlati kutatásokban is fontos szerepe lehet. Ezért kísérletet te t tünk a tér
ségben fellelhető különböző genetikai és kristálymorfológiai kifejlődésű alu
nitok K/Ar korának meghatározására. Különösen a kainozoós alunitok K/Ar 
kormeghatározása oldható meg kísérletileg viszonylag nehezebben, továbbá 
az alunitok kronológiai alkalmazásával alig néhány közlemény foglalkozik, 
ezért célunk is összetett volt. Szükségessé vált néhány speciális módszer
tani probléma megoldása és az alunitok K/Ar kormeghatározásravaló al
kalmasságának vizsgálata is. A későbbiek során, az adatok számának növe
kedésével a petrometallogéniai folyamatok kronológiai tisztázását reméljük. 
A különböző szerkezeti egységekhez kötöt t ércesedések időrendi meghatáro-
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gyakorlati kutatásokban is fontos szerepet kaphat . A sokrétű genetikai 
kifejlődésű magmás, üledékes, metamorf alunitokat ismert összefüggésük érces 
és nem érces telepekkel hasznos vizsgálati objektummá teheti az ércképződési 
és kőzetátalakulási folyamatok sorrendjének, időbeli kifejlődésének meghatá
rozásában is. Mindezek a reálisabb, természetes genetikai kapcsolatokat fel
táró földtani modellek kialakítását célozzák (PANTÓ G. 1 9 7 1 ) . 

A K/Ar módszer alkalmazása ércesedési és ásvány képződési 
folyamatok vizsgálatára 

Kőzetek és ásványok K/Ar kora a radiogén 4 0 Ar tartalom és a káliumtarta
lom meghatározása útján adható meg. H a a kőzet vagy ásvány képződésének 
időtartama a földtani korhoz képest rövid volt, ha képződésekor nem zárt 
magába radiogén argont, továbbá ha képződése óta argonra és káliumra nézve 
zárt rendszert alkotott, akkor a K/Ar kor megyegyezik a kőzet vagy ásvány 
képződése óta eltelt idővel, azaz földtani kornak tekinthető. 

A K/Ar módszer alkalmazása kísérleti szempontból a kőzetek és ásványok 
radiogén 4 0 A r és káliumtartalmának meghatározását, földtani szempontból 
annak beható vizsgálatát jelenti, hogy az előbb felsorolt feltételek teljesültek-e 
az adott minták esetén, vagyis a meghatározott K/Ar analitikai korok tartal
maznak-e értékes földtani információt, és ha igen, milyen esemény korát tük
rözik. 

Minthogy az argon illékony nemesgáz, a kálium pedig a legmobilisabb ele
mek egyike, az előző bekezdésben felsorolt feltételek teljesülése távolról sem 
tekinthető általánosnak. Viszonylag enyhe hőmérsékleti, tektonikai, geokémiai 
vagy egyéb hatások az argon eltávozására vezethetnek, s ebben az esetben 
a kőzetminta K/Ar kora földtani koránál fiatalabb lesz. Az argon és kálium 
mobilitása tehát csökkenti a módszer alkalmazhatóságát a földtani képződ
mények kialakulási korának vizsgálatára, ugyanakkor viszont különösen érzé
kennyé teszi olyan hatások idejének meghatározására, amelyek között egyes 
ércesedési folyamatok jelentős szerepet játszanak. 

A K/Ar módszer egyik első alkalmazását ércesedéssel kapcsolatos ásvány
képződés korának megállapítására BASSETT és munkatársainak munkája je
lentette 1963 -ban . Az Után állambeli Marysvale területet vizsgálták, ahol az 
ércesedés oligocénnél fiatalabb és pleisztocénnél idősebb vulkáni és intruzív 
kőzeteket érintett, a magmás tevékenység és az ércesedés jelentős időkülönb
séggel zajlott le. Az uraninit U-Pb módszerrel meghatározott kora ( 13 ,0 mill, 
év) jól egyezett a szericiten mért K/Ar korral ( 13 ,5 mill, év), ezt a közös kort 
-a szerzők az ércesedés korának tekintették. A vulkáni üvegen mért K/Ar 
korok a 1 3 , 7 — 2 2 , 0 mill, év kortartományba estek, ez a szórás az üveg gyenge 
argonmegtartó képessége és a nyilvánvaló utóhatás miatt természetes, figye
lemre méltó viszont, hogy a minimális kor jól közelítette az ércesedés korát. 
A biotitok kora 19 ,1 — 2 6 , 0 mill, év volt, ez az ásvány tehát az ércesedés során 
legfeljebb részben vesztette el argontartalmát. Következtetésként megálla
pítható, hogy a szeriéit K/Ar kora és a vulkáni üveg minimális K/Ar kora jól 
közelítette az ércesedés korát, ezzel szemben a biotit argontartalma az érce
sedés során nem távozott el teljesen. 
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Az első próbálkozások óta eltelt idő alatt a K/Ar módszer az ércesedés, illetve 
ásványképződés idejének elég gyakran alkalmazott vizsgálati módszerévé vált. 
Az ezirányú vizsgálatok általános gondolatmenetét, gyakorlati megvalósítását 
és várható eredményeit néhány újabb dolgozat kapcsán szeretnénk áttekin
teni. 

C. J. N . F L E T C H E R a Koreai Köztársaságban az Ilkway bánya ércesedését vizsgálta 
( 1 9 7 7 ) . Az amfibolok K/Ar kora 8 1 ± 3 mill, év, a szericité és biotité 6 9 ± 3 ill. 6 6 ± 2 
mill, év volt. Az értelmezés szerint az amfibol kora az intrúzió korára, a szericité a hidro
termális elváltozás korára jellemző, s a hidrotermális működés során a biotit is elvesztette 
argontar talmát. 

M. L. SILBEKMAN és D. C. N O B L E ( 1 9 7 7 ) a középső perui Cerro del Pasco bányaterüle
ten vizsgálták a magmás működés és ércesedés korviszonyait. Az ércesedésnél idősebb 
vulkáni kőzetekből és az ércesedésnél fiatalabb telérekből kiválasztott biotit, plagioklász 
és szanidin K/Ar korát határozták meg. A koradatok szórása nem volt nagyobb az anali
tikai hibából következő értéknél, így a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a 
vulkáni működés és ércesedés 1 — 1 . 5 mill, évnél rövidebb, K/Ar módszerrel ki nem mutat
ható idő alatt zajlott le. 

C. S . BKOMFIELD és munkatársai ( 1 9 7 7 ) az Utah állambeli Park City bányaterület 
ércesedett—intruzív és extruzív kőzeteit vizsgálták. A magmás működés korát biotit és 
amfibol, az ércesedését hidrotermális csillámok — szericit, muszkovit, flogopit és biotit— 
K/Ar korának meghatározásával állapították meg. Méréseik szerint a hidrotermális ásvá
nyok kora nem különbözik a befogadó kőzetekétől, a magmás működés és hidrotermális 
ásványképződés kora egyaránt 3 3 — 3 6 mill, évre tehető. 

Az ezirányú K/Ar módszeres vizsgálatok és az eredmények értelmezése során elkövet
hető hibalehetőségekre A. H . H A L L I D A Y ( 1 9 7 7 ) hívta fel a figyelmet. Különös óvatosság
gal kell kezelni az alacsony hőmérsékletű káliföldpátok koradatait, mivel könnyen argont 
veszítenek, hidrotermális csillámok esetében pedig későbbi hidrotermális hatások lehető
ségére kell figyelemmel lenni. Fiatalabb vulkáni működés a vulkáni tömegektől nagyobb 
távolságra is különböző mértékű elváltozásokat okozhat, ezért javasolja, hogy a minták 
nagyobb területről kerüljenek begyűjtésre. 

Mindezek alapján látható, hogy ásványosodási és ércesedési folyamatok 
korviszonyainak tisztázásához K/Ar módszeres vizsgálatokkal több módon is 
hozzá lehet járulni. 

1. Vizsgálhatók az ércesedésnél idősebb, illetve fiatalabb el nem változott 
kőzetek, illetve ásványaik. 

2. Ásványosodás során az idősebb ásványok egy része argontartalmát el
vesztheti, ezek K/Ar kora az ásványképződés korát adhatja meg. 

3. Az ásványosodás során keletkező, argont jól megőrző és utólag el nem 
változott ásványok K/Ar kora megegyezik az ásványosodás korával. 

Azt, hogy ezen megközelítési lehetőségek közül melyek alkalmazhatók, a 
vizsgált terület földtani viszonyai határozzák meg. A legközvetlenebb adato
kat a 3 . ú t szolgáltatja. Mint minden K/Ar módszeres vizsgálatnál, az értelme
zés egyértelműbbé tétele érdekében, ebben az esetben is célszerű a meghatáro
zásokat több ásványra is kiterjeszteni. Ebből a szempontból jelentős a legkü
lönbözőbb ásványok K/Ar kormeghatározásra való alkalmasságának ismerete. 
Az alunit vizsgálatát azért tart juk különösen fontosnak, mert sok érces terü
leten ez az egyetlen megfelelően nagy káliumtartalmú ásvány, melynek kora 
a metallogenezis idejére közvetlen adatot szolgáltathat. 

Alunitok K/Ar korát először SANYIN és munkatársai határozták meg (1968) , 
mezozóos, tehát viszonylag nagy argontartalmú mintákat vizsgáltak. Har
madkori alunitok kormeghatározásáról SILBBBMAN és ASHLEY (1970), MEHNEKT 
és munkatársai (1973) és ASHLEY és SILBEBMAN (1976) számoltak be. Tapasz-
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talataik egyértelműen kedvezőek, ezért a Kárpát-medence alunitelőfordulásai-
nak K/Ar módszeres vizsgálatától az érckutatás számára értékes eredmények 
várhatók. 

A vizsgált terület földtani felépítése 

A tanulmányozott lelőhelyek a Belső Kárpát i elősüllyedék és a Magyar 
Alföld határán, ENy—DK-i irányú horsztantiklinálisra települt neogén kori 
szigetvulkánokon találhatók. 

A terület része annak a gazdag érces övezetnek, ami a Zemplén-ciblesi 
transzkrusztális törés (lineamens) mentén alakult ki (PANTÓ G., 1 9 7 1 . ; SZA-
S Z i N G. G., 1 9 6 5 . ) . A neogén vulkánosság aljzatát a térségben jura kori (sze
gényes Belemnites lelet alapján) szpillit diabáz összlet alkotja. A Beregszászi 
halomvidék területén a 8. sz. fúrásban a derekaszegi kőfejtőnél a felszín alatt 
7 1 3 m mélységben, míg a Bégányi hegy K-i oldalán a 4 0 5 . sz. fúrásban 1 0 5 7 m 
mélységben tá r ták fel a mezozóos aljzatot. A geoszinklinális képződmények 

1. ábra. A beregszászi dombvidék és a Tiszahát vázlatos földtani térképe (eredeti összeállítás a hivatkozott irodalom 
alapján). J e l m a g y a r á z a t : 1. Levantei agyag, homok, közbetelepült, áthalmozott tufit és lignit, 2. Pannóniai 
agyag, homokkő, tufa, márga és lignites szén, 3. Andezit, andezitobazalt, 4. Középsőszarmata agyag, iszap, homokkő, 
tnfit, riolittufa, barnakőszén, 5. Alsószarmata (7. ábra szerint) riolit, 6. Dacit, 7. Dacittufa, 8. Középső riolittufa, 9. 
Argillit, homokkő, tufit-közbetelepülésekkel, 10. Tortonai riolittufa, 11. Alsó vulkanoszediment összlet, 12. Feltétele
zett képződményhatár és vetődés, 13. Alunitos minták a táblázatban feltüntetett számozással, 14. Kőzetminták a 

táblázatban feltüntetett számozással; Z = Zápszony, К = Kaszony, Be = Beregszász, A = Ardó-hegy, 
M = Muzsaly, L = Luzsánka 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Береговского района (холмогорья) и Хребетовой. Т и с с ы : 
1. Левантинсний ярус: Глины, песчаники с прослоями туффитов и лигнита, 2. Паннонский ярус: Глины 
песчаники, туфы, мергелы и с прослоями бурых углей, 3. Андезиты, андезито-базальт, 4. Среднесармат-
ский подъярус: Глины, алеволиты, песчаники, туффиты, липаиитовые туфы с линзами бурых углей, 
Нижнесарматский подъярус (?) (по рисунке 7) липариты, 6. Дациты, 7. Дацитовые туфы, 8. Средний го
ризонт липаритовых туоров в нижнесарматском подъярусе, 9. Аргиллиты с прослоями песчаников и 
туффитов, 10. Тортонские липаритовые туфы, 11. Нижняя тортонская вулканогенно-осадочная толща, 
12. Гипотетические границы образованний и разломы, 13. Образцы алуниты по числам таблицы 1, 14. Об
разцы горных пород по числам таблицы 11; Z = Запсонь; К = Косино; Be = Берегово; А = Ардовская 

гора; M = Мужаево; L = Лужанка 
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radiometrikus kora fillitesedésük és posztepidiagenetikus elváltozásuk miatt 
nem volt meghatározható. Feltehetően a metamorfózis vagy az utólagos fel
melegedés következtében létrejött radiogén Ar veszteséget jelzik a felsőkréta 
kori adatok (SZPITKOVSZKAJA, SZ. M., SZASZIN, G. G., 1974.). E szerkezeti 
emeletben karbonátos szulfideres ércesedés jelentkezik, mely a nagyszámú 
kutató fúrás, továbbá С és S izotópanalízisek ismeretében (Problemü geol . . . 
1966) a területtel foglalkozó kutatók véleménye szerint nem különíthető el a 
felette települő neogén szerkezeti emeletben észlelhető hidrotermális érce-
sedéstől. 

Az egységes mezozóos aljzatra geomorfológiailag is jól elkülönülő két miocén 
vulkáni összlet települ. A K-i területrészen emelkedik a Beregszászi halom
vidék riolit vulkánossága, a Ny-i, ÉNy-i területen az összetettebb riolit és 
intermedier vulkánossággal jellemzett Tiszahát ,amit a felszínen a negyedkori 
, , takaró" alól előbukó Kaszonyi, Zápszonyi, Bégányi, Dédai, és Tarpai hegyek 
jeleznek. 

A beregszászi halomvidéket arany-polimetallikus ércesedés jellemzi. Az alap
hegység fölött 3 riolittufa szint van, melyeket két üledékes kőzetekből álló 
réteg különít el. A tufaszintek vastagsága néhány métertől néhányszáz méterig 
változik. Az első szintek összesültebb, gyakran tufaláva megjelenésűek, amik 
közé a K-i oldalon néhány helyen idősebb andezit, andezittufa települ. A kö
zépső szint átmeneti jellegű, melyben az aljzat által preformált diszlokált 
törésekben a hidrotermális telérek ki vastagodnak. A felső tufa gyengén össze-

2. ábra. A beregszászi terület tortonai vulkanogén ritmikus üledék fúrómag mintája polimetallikus (Pb, Zn) érccel 
(944. sz fúrás, 486 m) 

Рис. 2. Тортонские вулканогенно-осадочные породы с ритмической структурей и полиметаллической 
прожилкой ;(скв. 944 глубина 486 м.) 
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sült, gyakran üledékes struktúrájú rétegezést mutat , amit kovás alunit cemen
tál. Az üregekben fennőtt wollnin típusú barit is gyakori. A rétegösszlet leg
felső szintje kovás limnokvarcit kifejlődésű. Az alsó üledékes szintet analógiák 
alapján alsótorton (alsóbádeni) korinak vélik. Sötétszürke, tufa-tufit sávokkal 
váltakozó agyagos-homokos szövetű vulkanogén-üledékes kőzet, melyben 
gyakran megfigyelhetők üledékes, eres szulfid ércek (galenit, szfalerit, pirit 
stb.). 

A felső üledékes összlet márgás homokos világosszürke színű alsószarmata 
kori képződmény. A karbonátos cementációjú konkréciók száradási repedéseit 
gyakran kalcitos szulfidérc tölti ki. 

3. ábra. A beregszászi terület alsószarmata korú üledék konkréciója, amiben a száradási repedést kalcit és polimetal-
érc tölti ki 

Рис. 3. Нижняя сарматская конкреция с калцитом и полиметаллом в Береговском районе 

A halomvidék központi részén (Pelikán hegy) és a Ny-i szegélyén (Arany
hegy, Sarok, Ardó hegyek) plagioklász-riolitok törik át a piroklasztikumokkal 
és üledékekkel váltakozó sorozatot. Az extruzív és effúzív kőzetek központi 
része és szegélye perlitesedett. 

A Tiszahát a Magyar Alföld ÉK-i szegélyén mélyebbre zökkent „rögbol
tozaton" alakult ki. A boltozat központi részén foglal helyet a bégányi lelőhely 
barit-polimetallikus ércesedése. Felépítése nagyvonalakban hasonló a bereg
szászi területéhez. A mezozóos aljzatra néhány méteres alapkonglomerátum 
után erősen összesűlt ignimbrites tufa települ, amit kőzettani analógiák alap
ján a novoszelicei szintnek megfelelő helvét korinak vélnek. Ezt követi az 
ún. alsó üledékes összlet vulkanogén üledékes rétege. A felső szintet alkotó 
dorobratovi (torton-alsószarmatának megfelelő) összletet 2 — 3 üledékes szint
tel tagolt riolit, riodacit összetételű ártufa alkotja, ami a felső szintekben át
halmozódott, változatos szövetű hullott tufába megy át. E felső szintben mono-
kvarcitot, kovás tufa és alunitos xenotufa fáciest találunk a lelőhelyen. E kép
ződmény a Dédai hegy feltárásában is ismert. A Kaszonyi és Zápszonyi he
gyeken ezt az összletet a beregszászihoz hasonló plagioklász-riolit habláva 
extrúziók törik át. A bégányi területen a 261. sz. fúrásban propilites karbo-
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andezit dájk ismeretes, ami az alunitos fáciesű felső piroklasztikum szintbe 
hatol (7 . ábra). A Tiszahát D-i szegélyében a Tarpai hegy piroxéndacit kőzeté
nek földtani települése nem ismert (KTJLCSÁB L . 1 9 6 8 ) . A korábbi K/Ar vizs
gálatok alapján (BALOGH K , RAKOVITS, Z. , 1 9 7 4 . ) azonos korúnak mutatko
zott a térségben ismertetett lávakőzetekkel. 

A kárpátaljai alunitos ércesedés vázlatos jellemzése 

A területen az alunitok három fő genetikai t ípusát különíthetjük el: 
1. Kovás, agyagásványos, alunitos vulkanoszediment üldékes telepek. 

4. ábra. Vulkanogén kémiai üledék, finoman rétegzett ritmitben alunit- és mikrokvarckiválás váltakozik (a beregszászi 
Nagyhegy DK-i oldaláról) 

Рис. 4. Вулканогенные химические осадочные породы, с тонкослоистой структуреймикроаллотыоморфного 
алунита, и микрокварца 

2. Kovás, alunitos riolittufa telepek, amik a középső riolittufa autometa-
szomatikus fácieseit képviselik. 

3. Másodlagos telepek és telérek, amik a hidrotermális metaszomatozis mo
bilizációjával képződtek. 

A technológiai vizsgálatok során mintegy 7 0 fajta ásványt különítettek el a 
különböző alunitos kőzetekből. 

Mind a beregszászi, mind a bégányi előfordulás területén szorosan meghatá
rozott összefüggést muta t tak ki a baritos-polimetallikus ércesedéssel, ami lehe
tőséget biztosít fedett telepek feltárására (SZASZIN G. G., 1 9 7 2 ) . A polimetal
likus telérek a savanyú piroklasztikumot szolgáltató vulkáni tevékenységet 
követő időszakban alakultak ki. 

Az utómagmás ércesedések összetett folyamatait számtalan tanulmány ele
mezte. Az 1971 -ben megjelent összefoglaló munka (Aluniti Zakarpatjá) a 
hidrotermális elváltozások vertikális zonációját az alábbiak szerint jellemzi 
alulról felfelé: propilitesedett, adulárosodott, agyagásványosodott és másod
lagos kvarcitok fáciese. VOLOSZTNÜH, G. T . 1972 -ben az agyagásvány zonációt 
a következő ásványfáciesekkel jellemezte: montmorillonit -* kaolinit -f- klo-
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6. ábra. Idiomorf szemcsés, teléres alunit Bene környékéről 
Рис. 6. Алунит из крупной мономинеральной жилы вблизи с. Доброселье 

5. ábra. Alunitos riolittufa wolnynnal (a beregszászi malomkő bányából) 
Рис. 5. Алунитовый липаритовый туф с баритам (т. н. волнином) в карьере «маломкё» Б . Береговской 

горы 
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7. ábra. A Bégány-hegy vázlatos földtani szelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Negyedkori képződmények, 2. Alunitos 
faelemek megfelelő kovás riolittufa, felső szint, 3. Felső riolittufa agglomerátos xenotufa fácies, 4. Vulkanoszediment 
Összlet, a felső része homokos agyag, az alsó része pélites riolittufával tagolt, középső szint, 5. Középső riolittufa szint, 
uralkodóan ártufa kifejlődéssel, 6. Propillites karboandezit dajk, 7. Barit-polimetallikus érctelérek, 8. K/Ar analízis 

mintavételi helyei 
Рис 7. Геологический разрез Беганьского месторождения. Т и с с ы: I. Четвертичные образования» 
2. Липаритовый туф верхнего горизонта, преимущественно алунитовые фации, 3. Агломератовые липа-
ритовые ксенотуфы верхнего горизонта, 4. Вулканогенно-осадочное образование верхнего горизонта с 
песчано-глинистыми породами в низкой пачке с пелитовыми липаритовыми туфами, Средней горизонт, 
5. Средные липаритовые туфы характерной особенностью пирокластических потоков, б. Дайки пропили-
тизированных карбоандезитов, 7. Барито-полиметаллическое жильное оруденение, 8. Образцы К/Аг*° 

анализов 

rit ->- klorit + hidrocsillám —>- polimetallikus érc -f hidrocsillám -f- klorit —>-
kaolin -f hidrocsillám -»- kaolin + klorit ->- montmorillonit —>- kvarc -f- kao
lin —>- kvarc -f alunit —>- kvarc. Mindezek figyelembevétele és a szelvények 
részletesebb, beható tanulmányozása meggyó'z arról, hogy a barit polimetalli
kus hidrotermális ércesedésével összefüggő metaszomatikus hatás képes volt 
az alunit mobilizálására is. Ez t igazolják a telérásványokon mért különböző 
hőmérsékleti adatok. A „Metaszomatózis és ércképződés" konferencián S Z A -
s z i N G. G. bebizonyította (1966), hogy a baritos zóna közelében a terület min
den előfordulásánál kialakul egy dealunititizált öv. A barit feltehetően 200 
°C-os kloridos oldatából S 0 4 ~ , K + , Al 3 + , H + és OH~ ionok felvételével inten
zív baritkiválás következik be. A barittal egyidőben a kvarc is kiválik. A ki 
nem oldódó alunit fészkekben, kis csomókban marad vissza az alunitos tufák
ban. Az oldatba ju to t t alunit távolabbi repedésekben monomineralikus felár
ként, vagy bekéregzésként válik ki. 

Az idősebb torton kori képződményekben kivált üledékes alunit az intenzív 
ignimbrit vulkánosságot követő kevesebb piroklasztikumot szolgáltató „nyu 
galmi szakaszban" képződött. A vulkanoszediment kőzetek kemogén kép
ződményei — szulfid ércek (galenit, szfalerit), agyagásványok, alunit és kvar
cit — intenzív gazohidrotermális tevékenységet igazolnak. 

A feküben települő alsó riolittufák bontatlan megjelenéséből arra követkéz 
tethetünk, hogy a gazohidrotermális anyag szolgáltatás a kráterből szárma
zott, amit az időnként jelentkező vékony szórt tufaközbetelepülések is jelez
nek. A kőzetek finoman rétegzett párhuzamos struktúrája áramlás mentes 

2 Földtani Közlöny 
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vízi környezetben való képződést igazol. Feltehetően lagúnaképződmények. 
A vulkanogén üledékekhez kötött telepek autochton intrabazinális képződmé
nyek (RAKOVITS Z . 1 9 7 3 ) . 

Kísérleti módszer 

A K/Ar kormeghatározások az MTA Atommagkutató Intézetében, Debre
cenben történtek. A káliumtartalom meghatározását lángfotométerrel, lítium 
belső s tandard és nátrium puffer alkalmazásával végeztük. Az argontartalom 
meghatározására saját készítésű argonkivonó és gáztisztító berendezést (BA
LOGH, K., MÓBIK, G Y . , 1 9 7 9 . ) és ugyancsak saját készítésű tömegspektromé
ter t használtunk (BALOGH, K., MÓBIK, GY. , 1 9 7 8 . ) . 

A mintá t nagyfrekvenciás indukciós hevítéssel gázosítottuk ki, a 3 8 A r nyom 
jelzőt gázpipettából adtuk a felszabaduló gázokhoz. Hitelesítésre az Ázsia 1 /65 

Alunitos kőzetminták K/Ar kora 
Результаты возраста алунитовой минерализации калий-агроновым методом 

/. táblázat — Таблица 1. 

Sor
szám Lelőhely Kőzet* minta jeÜemzéee Földtani К 

"Artet 
K/Ar kor 
millió év 

1. Kovászno és Bene 
között 

Monomineralikus, nagykris
tályos alunittelér 

Dorobratovi 6,48 0,17 

0,57 

12,8 + 1,5 
12,3 + 0,6 

12,2 ± 0,7 

2. Dédai hegy, kőfejtő Monomineralikus, mikro
kristályos alunittelér 

Dobratovi 5,96 0,14 13,7 ± 1,9 

3. Bégányi hegy, Ny-i 
oldal kőfejtője, 
breccsás telérki-
búvás 

„Május-1" telérzóna baritos 
horizont, alunitos, kovás, 
agyagos baritos telérkitöl-
tés 

Dorobratovi 4,06 0,13 14,7 ± 2,2 

Beregszászi halom-
vidék, Tiszahát 

Alunitos hidrotermális telérek K/Ar kor kö épértéke 12,65 + 0,56 

4. Beregszászi Nagy 
hegy, malomkő 
bánya 

Alunitos, baritos, kovás, 
üreges riolittuía 

Dorobratovi 4,01 0,22 13,3 ± 1,4 

5. Beregszászi Nagy 
hegy 
Szarvas bánya 

Malomkő riolittuía jól kris
tályosodott (romboéderes) 
rózsaszínű alunittal 

Dorobratovi 3,61 0,32 12,5 ± 1,0 

Beregszászi malom
bányák 

Malomkő riolittuf a alunittal K/Ar kor 1 Özépérték 12,79 ± 0,81 

6. Derekaszegtől 1 km-re 
Ny-ra, alunit és 
kaolin kőfejtő 

Finoman rétegezett üledékes 
mikrokristályos alunit 
kovás sávokkal 

Dorobratovi 2,16 0,10 

0,31 

15,8 4- 3,4 
15,3 ± 1,3-

15,2 ± 1,4 

7. Derekaszegi kői 
bánya 

Üledékes alunit fennött 
kristályokkal 

Dorobratovi 4,28 0,23 14,6 ± 1,4 

8. Derekaszegi kő
bánya 

Alunitos riolittufa kevéssé 
kovás (üledékes struktúra) 

Dorobratovi 2,20 0,23 15,9 ± 1,8 

Beregszászi tömeges 
alunitok 

Üledékes alunitok K/Ar kor k özépérték 15,21 + 0,84 

Ле= 0,584 • 10" 1 0 év- 1 ; As= 4,72 • 10~ 1 0 év- 1 ; *°K/K = 1,19 • 10-* mol/mol; hiba: 1<5 
(A vizsgált minták ásványos tisztaságát binokuláris mikroszkóppal ellenőriztük). 
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jelű szovjet standardot használtuk. Az izotóparányok meghatározásakor a 
tömegspektrométert sztatikus üzemmódban működtet tük, a tömegspektrum 
felvételét és kiértékelését mikroszámítógép vezérléssel végeztük. 

Az alunitok argontartalmának meghatározását két tényező nehezíti. Olva
dáspontja magas, 1600 °C hőmérsékleten argontartalmát csak kb. 1 óra alat t 
adja le, ezért vizsgálata a szokásosnál jobban igénybe veszi az argonkivonó 
berendezést. Célszerű tehát a kigázosítás hőmérsékletét és időtar tamát folyató-
szer segítségével csökkenteni. Az alunit hevítése során rendkívül nagy meny-
nyiségű gáz szabadul fel, ez a getter anyagok gyakori cseréjét teszi szüksé
gessé. Az általában használt folyatószerek (NaOH, N a 2 C 0 3 , CaO stb. , SCHABF-
FBE, O. A., ZÄHBINGEB, J . , 1966.) gázleadása szintén jelentős, ezek használata 
tehát még inkább megnehezítené az argon megtisztítását. 

Az alunitok argontartalmának rutinszerű felszabadítására speciális mód
szert dolgoztunk ki, vizsgálatukat a magyarországi pliocén bazaltokével kap
csolva össze. Az argonkivonó berendezés izzító kemencéjében, molibdén té
gelyben 3 — 5 g bazaltot helyeztünk el, a mintatar tóban pedig az alunit szem
cséinél finomabb szövésű réz szitaszövetben 0,3—0,4 g alunitot, minden egyes 
mintához egy acélgolyót is csomagolva, hogy a minták kívülről mágnessel, 
mozgathatók legyenek. A réz szitaszövet használata alunit esetén az alumí
nium fóliáénál előnyösebb, mivel megakadályozza, hogy a nagy gázáram szét
szórja a mintá t a rendszerben. Miután a bazalt argontartalmát a szokásos mó
don meghatároztuk, a molibdén tégelyben kigázosított bazalt marad vissza 
Az alunitot a kigázosított bazalttal együtt felizzítva azzal tökéletesen össze
olvad, s tapasztalataink szerint kb. 30 perc alatt , 1300—1400 °C hőmérsékle
ten teljesen leadja argontartalmát. 

Beregszász, Tiszahát néhány vulkanitjának K/Ar kora 
Возраст некоторых вулканитов в Береговском районе и Хребете Тиссы калий-агроновым методом 

II. táblázat — Таблица 2. 

Sor. Lelőhely A kőzet jellemzése Földtani К "Airad K/Ai kor 
Bzam 

Lelőhely A kőzet jellemzése Földtani К 
"Artot millió év 

1. Тагра, 
Nagy begy 

Piroxéndacit, automagmás, 
magas hőmérsékletű bon
tással 

2,92 0,455 
0,72 
0,74 

9,2 + 1,0 
9,9 + 1,3 9,25+6,68 
8,6 ± 1,3 

2. Barabás, Plagioklász riolit habláva 
fluidális szövettel 

Dorobratovi 3,21 0,42 
0,605 
0Í205. 

9,0 + 0,9 
10,0 + 1,4 9,35 + 0,71 
9,9 + 2,0 

3. Muzsaly, 
Pelikán hegy 

Perlitesedett folyásos 
riolit 

Dorobratovi 3,69 0,786 9,0 ± 2,0» 

4. Muzsaly, 
Pelikán hegy 

Eiolit stock Dorobratovi 3,18 0,50 10,0 + 2,0» 

5. Nagy-Bégány, 
261. sz. fúrás 

Propilites karboandezit dajk 
kálcitrachitos szövettel 

Pannon 2,88 0,59 10,9 + 0,7 

6. Barabás-1. sz. 
fúrás, 4 m. 

Gyengén karbonátosodott 
litokrisatallovitroklasztos 
riolitartufa 

Dorobratovi 1,55 0,65 
0,77 

15,0 + 1,1 
16,0 + 0,8 
17,3 + 1,4 

• Az elemzések az Insztitut Qeologii Rudnüh Mesztorozsdeníj AN SzSzSzR. Laboratóriumában (Moszkva) készültek, a kor-
a d a t a szovjet bomlási állandók szerint vannak megadva. BOKSZUK, A. M. et al. (1973). 

A nem jelzett elemzések az MTA ATOMKI laboratóriumában (Debrecen) készültek. 

2* 
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Szilikát-kémiai analízisek a vizsgált alunitos minták környezetéből 

Kőzet megnevezése 
és lelőhelye SiO' TiO> Al'O" Fe'O' FeO MaO MgO 

1. Plagioklász porfirit, Bégányi hg., 405. sz. 
fúrás, 1298,8 m 60,02 0,58 18,10 1,06 3,59 0,16 1,81 

2. Plagiodiabáz porfirit, Bégányi hg., 405. sz. 
fúrás 42,64 0,62 16,31 3,11 3,75 0,24 1,85 

3. Diabáz zárvány Tarpa, Kőfejtő 54,33 1,04 15,09 6,62 2,30 0,09 3,58 
4. Üde, nem bontott piroxéndacit 

Tarpa, kőfejtő 67,88 0,50 15,06 2,77 1,26 0,04 0,85 
5. Plagioklász riolit habláva, Barabás kőfejtő 72,24 0,22 13,58 2,11 0,25 0,02 0,29 
6. Riolit, Szferolitos Muzsaj, Templom hg. 70,88 0,25 15,25 0,73 0,56 - 0,60 

7. Vitrofiros riolit, folyásos szövetű 
Ardó kőfejtő 74,34 0,08 13,98 1,56 0,26 0,02 0,39 

8. Fehér, porcelánszíuű riolit, Arany hegy 74,58 0,19 13,02 0,43 0,80 0,02 0,19 

9. Perlitesedett folyásos riolit, Pelikán hegy 
kőfejtő 73,82 0,22 12,82 0,93 0,32 0,06 0,00 

10. Perlitesedett plagioklász riolit folyásos szöv. 
Barabás, Kerek-domb 70,94 0,21 13,93 0,87 1,31 0,03 0,20 

11. Propilitos karbonandezit dájk 
Nagybégány 261. sz. fúrás 48,37 1,02 19,55 2,73 5,00 0,24 2,30 

12. Alunitos riolit vulkanoszediment kőzet, 
Derekaszeg 69,90 0,36 10,80 0,88 0,05 ny 0,28 

13. Alunitos riolit, vulkanoszediment kőzet 
Benétől É-ra 59,70 0,06 16,64 3,75 0,18 0,01 0,23 

14. Alunitos riolit, vulkanoszediment kőzet 
Bégánytól Ny-ra 54,96 0,09 15,65 1,58 0,12 ny 0,28 

15. Alunitos riolit vulkanoszediment kőzet, 
Muzsalytól É-ra 27,70 0,08 27,10 1,35 0,35 ny 0,24 

16. Alunitos vulkanoszediment üledék, 
Beregszász Nagyhegy DNy-i oldalán 5,34 0,21 36,01 1,11 ny 0,30 

Mérési eredmények és földtani értelmezésük 

A Kárpátaljai alunitok és ércesedés genetikájával foglalkozó gazdag szak
irodalom megbízható hátterül szolgál mérési eredményeink kiértékelésére, egy 
rövid dolgozat keretében azonban mérési eredményeink csak az azokkal leg
szorosabb összefüggésbe levő földtani és ércgenetikai megállapításokkal van 
módunkban egybevetni. 

Alunitokon végzett K/Ar kormeghatározásaink eredményeit az I. táblázat, 
Beregszász és Tiszahát néhány vulkanitjának K/Ar korát a I I . táblázat, a 
területről származó kőzetek szilikát-kémiai analízisének eredményeit a I I I . 
táblázat tartalmazza. 

A vulkanoszediment fáciesben képződött idős telepek (I. táblázat 6 — 8. 
minta) K/Ar korának súlyozott középértéke 1 5 , 2 1 ± 0 , 8 4 mill, év, az auto-
metaszomatikus ( 4 — 5 . minta) és hidrotermális metaszomatikus ( 1 — 2 . minta) 
telepek átlagos kora 1 2 , 7 9 ± 0 , 8 1 illetve 1 2 , 6 5 ± 0 , 5 6 mill. év. A radiometri-
I us — elsősorban K/Ar — koradatok alapján a Középső Paratethysre fel
állított időskála szerint (VASS, D . , 1 9 7 8 . ) az alsó- és középsőbádeni (tortonai) 
határ 1 5 , 0 ± 0 ,5 mill, év, a középső- és alsószarmata pedig kb. 12 ,5 mill. év. 
Ezek szerint az idősebb, vulkanoszediment telepek kora az alsó- és középső-
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Результаты химического анализа в породах алунитовых месторождений 
III. táblázat — Таблица III. 

CaO Na»0 K'O НЮ Р.р.р. CO« SszuUid P'O* OSSZ. Az elemzéseket készítő 
labor, és analitikusok 

3,40 7,52 0,18 0,22 1,66 1,75 - - 100,19 Unir. LTOV, 1974. 

12,00 0,86 2,60 0,17 4,38 9,62 2,18 0,115 100,29 TJniv, LTOT, 1974. 
4,28 1,92 0,88 3,45 6,18 0,00 - 0,14 100,50 KLTE Debrecen BABTHAl. 1976 

3,77 3,54 2,50 1,37 0,48 - - 0,11 100,07 KLTE Debrecen BAETHA 1.1976. 
2,23 3,66 3,14 1,36 0,47 - - 0,04 99,61 KLTE Debrecen BAETHA1.1976. 
1,70 2,73 1,97 3,76 0,28 SO, 

0,25 — 99,92 AN USZSZB, LTOT, 
Ovik. Sz., 1949 

1,10 4,56 3,61 0,24 0,78 — 100,97 
Alf USZSZB, LTOT, 

Ovik. SZ., 1949 
1,27 3,34 3,36 1,26 0,75 SO, 

0,07 
0,03 99,71 AN USZSZB, LTOT, 

Orik. Sz., 1949. 

1,17 2,26 4,08 4,76 
SO, 
0,20 0,00 100,64 ZSUKOV, A. V., 1960. 

2,10 3,56 3,18 3,10 0,28 — — 0,02 99,73 
KLTE Debrecen, 

BAETHA, I. 1976. 

6,47 1,80 3,70 0,30 4,07 4,01 0,20 99,66 
Mi.PI, Budapest, 

EMSZT, M. 1978. 

0,72 0,60 2,31 0,38 2,20 
SO, 

11,23 
AN USZSZB, LTOT, 

Oik, Sz., 1949. 

0,28 0,68 2,64 0,67 6,29 
so, 
9,45 

— 
100,58 

AN USZSZB., LTOT, 
CTik, Sz., 1949. 

1,00 1,15 2,95 2,86 6,08 
SO, 

13,38 0,04 100,13 
AN USZSZB, LTOT, 

Orik, Sz., 1949. 

0,0 0,24 6,88 0,10 8,70 
SO, 

28,15 
AN USZSZB, LTOT, 

Orik, Sz., 1949. 

1,22 8,34 0,14 12,87 
so, 
33,92 

0,32 100,38 AN USZSZB, LTOT, 
Orik, Sz., 1949. 

torton határára tehető, az ezektől K/Ar kor alapján jól elkülönülő metaszo-
matikus telepek legvalószínűbb kora alsószarmata. Az autometaszomatikus és 
hidrotermális metaszomatikus telepek korát nem tud tuk elkülöníteni. 

Ennek két oka lehet. 
1. A két egymást követő fázis tényleges kora közelebb esik mint a K/Ar 

módszerrel megállapítható korkülönbség. 
2. Az idősebb fázist képviselő autometaszomatikus minták radiogén argon

tar ta lma a hidrotermális metaszomatózis idején eltávozott, így K/Ar koruk 
nem elsődleges kialakulásuk idejét adja. 

Az azonos genetikai típusok együteműsége tektonikai meghatározottságot 
jelez (G. G. SZASZIN 1 9 6 5 ) . Egy-egy ütem idejének pontosabb meghatározása 
és időtar tamának megbecslése nagyobb számú minta vizsgálatával kísérelhető 
meg, bár kb. 0 ,5 mill, évnél kisebb korkülönbség méréstechnikai és földtani 
okok miat t valószínűleg nem muta tha tó ki. 

A plagioklász-riolitok, a perlitesedés, a bégányi propilites andezit dájk és a 
tarpai piroxéndacit egyértelműen fiatalabb a vizsgált alunitoknál és az ércese-
désnél. Korábbi feltételezésektől eltérően (NASZEDKIN, V . V . , 1 9 6 3 . ) azokkal 
kapcsolatba nem hozhatók. 

http://Mi.PI
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Következtetések 

1. A különböző genetikájú alunitok K/Ar kora nem fiatalabb a rétegtani 
helyzetükből következő értéknél, radiogén argontartalmuk elvesztése nem jel
lemző rájuk, K/Ar kormeghatározásra alkalmas ásványnak tekinthetők. Az 
argontartalmuk meghatározása során jelentkező néhány kísérleti nehézséget 
az általunk kidolgozott módszerrel nagymértékben sikerült csökkenteni. 

2. Az alunitok sokféle genetikai típusa lehetővé teheti az egyes érctelepek, 
alunit előfordulások kronológiai vizsgálatát, petrometallogeniai összefüggé
seinek felismerését. 

3. Az alunit gyakori ásványa a vulkanoszediment kőzetek meghatározott 
fáciesének, K/Ar kormeghatározása ezért e képződmények kialakulási korának 
megállapítására is szolgálhat. 

4. A mérési eredmények alapján a Tiszahát (Bégány, Déda) és a Bereg
szászi halomvidék alunitos mintáit a földtani kifejlődéssel párhuzamba állít-
hatóan korban két jól elkülönült csoportra oszthattuk. 

a) Az idős vulkanoszediment üledékes telepek 15,21 ± 0,84 mill, évesek
nek adódtak. Az igen jó egyezést mutató adatok gyors üledékképződésről és 
azonos epi-diagenetikus körülményekről tanúskodnak. A meghatározott kor-
adato t minimális értéknek tartjuk, mivel későbbi folyamatok hatására bekö
vetkezett minimális argonveszteség lehetősége nem zárható ki. 

b) A hidrotermális metaszomatikus és az automagmás metaszomatikus 
telepeket elkülöníteni nem tudtuk, aminek oka lehet a tényleges koruk közel
sége, vagy a vizsgált mintákat érintő azonos genetikai hatás következtében 
az autoszomatikus képződmények megfiatalodott kora. A hidrotermális meta
szomatikus telepek 12,65 0,56 mill, év korát reálisnak, míg az autometa-
szomatikus tufás alunitok K/Ár korát (12,89 ± 0,81 mill, év) minimális kor
nak tekintjük. 

c) A beregszászi és a tiszaháti előfordulások azonos genetikai típusba tar
tozó alunit telepei egyidejûeknek mutatkoznak. 

5. A térségben vizsgált lávakőzetek K/Ar kora fiatalabb. A 9 — 10 mill, 
éves kőzetek nem állnak kapcsolatban a térségben kialakult alunitos képződ
ményekkel. E kőzetek elváltozásai, képződésük miocén végi eseményeket tük
röz, amik ha érctelep kialakulásokat kivál that tak is, ezek eddig még nem 
ismertek. Ebből kifolyólag a vizsgált alunitos ásványok képződése és a velük 
kapcsolatos ércesedés a térségben a savanyú piroklasztikumokat szolgáltató 
vulkánossággal függ össze. A gazohidrotermális anyagmobilizáció korai inten
zív szakaszában alakultak ki a vulkanoszediment képződmények. Az illók 
csökkenésével automagmás és hidrotermális telepek jöttek létre. 
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Определение возраста алунитовой минерализации советского 
Закарпатья калий-аргоновым методом 

3. Раковт~К. Балог—Г. Сасин 

Исследованы разлличные генетические типы неогеновой алунитовой минерализации 
Береговского района Советского Закарпатья. Усовершенствована методика определения 
содержаний радиогенного изотопа аргона А 4 0 . 

Возраст алунитовой минерализации Береговского района определялся ранее только 
косвенно по соотношению ее с различными стратиграфическими подразделениями. При
менение калий-аргонового метода впервые позволило получить прямые данные о возрасте 
различных генетических типов алунитовой минерализации района, показало возрастные 
различие некоторых типов и имеет большое значение для понимания металлогении района, 
а также определенное общеметодическое значение, открывая более широкие возможности 
использования алунита для определений возраста этим методом. 

Выполненные исследования показали, что по возрасту алунитовая минерализация Бере
говского района приурочена к двум основным интервалам 15,21 ± 0,84 и 12,79—12,65 ± 
± 0,81—0,56 млн лет. К первому возрастному интервалу относятся алунитсодержащие 
вулканогенно-осадочные породы центральной части Береговского холмогорья, возраст 
которых соответствует принятой границе нижне- и верхнебаденского (нижне- и верхне-
тортонского) времен современной геохронологической шкалы. Поскольку возраст 15 млн 
лет может быть минимальным из-за потерь аргона, следует внести соответствующие кор
рективы в принятые представления о времени формирования нижних слоев вулканоген-
но-осадочных отложений этой части района, согласно которым, они относятся к ранне-
сарматским. 
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Ко второму возрастному интервалу относятся алунитовые жилы, секущие риолитовые 
туфы в районе Бэне (Доброселье) и западной части района, алунитизация которых имеет 
предположительно вторично-сольфатарный автометасоматический характер. К этой же 
возрастной группе относятся кварцево-алунитовые породы западного склона Б. Берегов-
ской горы, залегающие стратиграфически выше алунитсодержащих вулканогенно-оса-
дочных отложений первой возрастной группы. Средний возраст алунитовой минерализации 
второй группы соответствует границе нижне- и среднесарматского времени и хорошо со
гласуется с положением ее по стратиграфическим признакам. 

Ранее опубликованные и дополнительные определения возраста различных по составу 
вулканических образований района, свидетельствуют о формировании лавовой фации 
вулканитов в более молодом возрастном интервале 9,25—10,9 ± 0,68—2,0 млн лет, (гра
ница миоцена и плиоцена). 

Таким образом, выполненные исследования подтверждают приуроченность алунитовой и 
другой минерализации к этому затухания эксплозивного риолитового вулканизма, пред
шествовавшего экструзивно-лавовому вулканизму. 


