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GEOKÉMIAI IRÁNYELVEK A NYERSANYAGKUTATÁSBAN
(ELNÖKI MEGNYITÓ)*

SZADECZKY ELEMÉR
akadémikus

A földtani tudományok edd :

gi íejló'désüknek egyik legrohamosabb szakaszába

jutottak. Ki ne erezné az alapvet változást, amely a kristálytanban, az ásvány-,

kzet-, telep-, réteg- és hegységszerkezettan, a geofizikai és geokémiai kutatás

terén egyaránt jelentkezik a legutolsó évek óta? E fejldést a régebbivel szemben

mindenekeltt a nagy alapkérdések megoldása, az oknyomozó és szinte-
tikus irány eltérbe jutása jellemzi. A fejldés e szakasza sok összetevbl
adódik.

A legfontosabb eredményekhez vezet út a kristálytan fell indult, mintegy

emberöltvel ezeltt, a kristály-finomszerkezet röntgenelemzése megismerésével.

Ebbl sarjadt ki a kristálykémia, aminek a hatása a szorosabb geológiai tudomá-

nyok közül elsnek szükségképp az ásványtanban jelentkezett. Az ásványtan,

amely eddig évtizedeken át túlnyomóan leíró állapotban stagnált, még nem mine-

ralogia, hanem minerográfia volt, az utolsó 2—3 évtizedben nyert mindinkább

oknyomozó jelleget. A kristályforma, hasadás, keménység, olvadáspont, szín, fény,

izomorf elegyedés, paragenezis, ásványképzdés kérdései a kristálykémizmusból

levezethetk, részben számíthatók lettek, egymással összefüggésbe kerültek.

Rohamosín átterjedt azután ez az oknyomozó felfogás a kzettanra és érc-

teleptanra is. A magma kristályosodási folyamata, a savanyú és bázisos kzetek-

nek, az alkáli és alkálimész provinciáknak elkülönülése, a differenciáció és asszi-

miláció, a metamorf kzetövek képzdése az elemek migrációja útján, az üledékes

kzetek elkülönülése, a f és ritka elemek feldúsulásának törvényszerségei

ismertté és egységes tételekbl levezethetkké váltak. Az egységes értelmezés szük-

ségképpen mindig ugyanabból a forrásból, az atom, ill. rácsszerkezeti
alapból következett. Ugyanígy a folyósmagmás, pegmatitos, pneumaiolitos,

hidrotermális és hipergenetikus ércképzó'dés jelenségeinek nagyrésze is egységes

szintézisbe került a többi geokémiai jelenséggel a rács-, ill. atomszerkezeti alapok

megv : !ágosodása által.

Ma tehát az ásvány-, kzet- és telep‘anban többé, rendszerint, nem lexikális

adatokat sorolunk fel, hanem a többi fejlettebb természettudományhoz hasonlóan

általános törvényszerségeket ismertetünk, amelyek rövid formulában, tételben,

diagrammban, képletben adatsorokat foglalnak magukban és amelyekbl új adatok

elre levezethetk.

Maga a szorosabb értelemben vett földtan is, amely oknyomozó irányával a

földtani tudományok közt mindig elljárt, ugyancsak alapveten új, mélyebb és

* Elnöki megnyitó beszéd a Magyar Földtani Társulat 1951 október 24-én tartott

évadnyitó szakülésén.
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szélesebb, szintézishez jutott az atomszerkezeti értelmezés révén, éppen a leg-
nagyobb kérdésekben, a hegységképzdés, a kontinensek és óceánok elkülönülése
és a földtörténeti folyamatok ciklusossága terén.

A közös atomszerkezeti alap mindinkább megszünteti azt a részekre kü'.önü
lést, összefüggéstelen öncélú szaktudományokra való tagolódást, ami a földtani
tudományokon belül is, a többi természettudományhoz hasonlóan, a századforduló
eltti és utáni kb. 20—20 évben oly nyomasztóan jelentkezett. A földtani tudomá-
nyok újra egyetlen nagy szintetikus egészbe való összeforrása felé haladunk, amely-
nek közös alapja a fleg a szovjet kutatók által fejlesztett geokémiai szemlélet.

Nyilván sok más tényezje is van a tudományágaink rohamos fejldésének.
Ilyen tényezk többek közt az általános technikai elrehaladás, a mélyfúrások
növekv számából és mélységébl adódó földtani megismerés, a geofizikai eljárá-
sok rohamos fejldése, a biológiai vonatkozású tudományágak elrehaladása, külö-
nösen az élet keletkezésére vonatkozó ismeretek megindulása.
' Mégis a földtani tudományaink jelen rohamos fejldését elssorban a rács-,

ül. atomszerkezeti felfogás térhódításával jellemezhetjük.

E rohamos fejldésnek nemcsak a hazai szakközönségünk eltt is mindinkább
ismertté váló társadalmi okai, de fontos társadalmi következményei
is vannak.

Megváltozott mindenekeltt a kutató, különösképpen a geológus helyzete a

társadalommal szemben. A tudomány többé nem magán-, hanem közügy. A kutató
tehát nem ú. n. „magasröpt", elvonatkoztatott, a valóságban sokszor teljesen

közömbös témákról szóló dolgozatokat nyújt az ú. n. szakközönségnek, hanem az

élettl követelt feladatokat old meg a közösség számára. Azonfelül a távolabbi

fejldésre fontos alapvet tudományos kérdések megvilágításán dolgozik. A kutató

többé alig teheti meg, hogy „csalhatatlansága" nimbuszának biztosítására csak a

megtámadhatatlannak vélt adatokról számoljon be olymódon, hogy a valóban
nehéz és fontos kérdéseket elkerüli. A kutató kénytelen a lényeget jelent problé-

mákkal, a szintetikus, ill. genetikai kérdésekkel is behatóan foglalkozni, még akkor
is, ha például egyszer készletbecslésrl van szó, mert a genetikai viszonyok mér-

legelése nélkül rendszerint ez sem oldható meg. A tudományunk mai fejldési

állapotában ez az oknyomozó munka már könnyebben meg is valósítható.

Ennek következtében megváltozott tanítási technikánk és célunk is.

Nem követhetjük a régi felfogást, hogy csak az ú. n. kiérett, „tantétellé" mereve-

dett kérdésekrl szólunk hallgatóinknak. Az ilyen tantételek nagyrésze sem örök-

érvény. Tanítanunk kell elssorban azokat az új .szintetikus eredményeket, ame-

lyek a régi leíró tudomány ftárgyát jelent lexikális adatokat összefüggésekké

emelik, törvényszer formában összefoglalják. Szólnunk kell hallgatóinknak az

aktuális kérdésekrl, a kutatás legfrissebb, néha még kétes eredményeirl is, ha

az a fejldés szempontjából nem közömbös. Érzékeltetnünk kell a tanítványainkra

váró kutatási fedalatokat, be kell állítanunk érdekldésüket a forrásban lév
kérdésekre.

A mai földtant jellemz rohamos fejldés idején tehát mindebbl szélsséges

helyzet állhat el az új és régi tudományos gárda viszonyában.
Az újonnan végzettek tájékozottsága a kutatás fkérdéseirl egészen más jelleg

mint a csak néhány évvel ezeltt kiképzetteké, akiknek napi munkájuk közben

többé nincs módjuk a fejldéssel lépést tartani. A fiatalabb végzettek (egyébként

egyenl felkészülés esetén) természetesen tényleges elnyben vannak, mert az új

eredményeken kívül a régibb lexikális tudásanyagot is az új törvényszerségek

alapján könnyebben birtokolhatják. Biztonságukat viszont még könnyen elveszt-

hetik, ha idsebb szaktársaik részérl az új eredményekkel szemben rendszeresen



rnegnemértést tapasztalnak. Ez nemcsak az új eredmények alapján való haladást

veszélyezteti, hanem a korban rnég alig különböz szaktársak közt is már szak-

mai megnemértéshez, s szakkérdésekben való bizalmatlansághoz vezethet, ami az

eredményes kollektív munkát lehetetlenné teszi.

Ezen a veszélyen elssorban Társulatunk hivatott segíteni, éspedig az elz
években már tervbevett s bizonyos vona’on megindított szakmai tovább-

képzés erteljesebb megvalósításával, dl. fokozásával, Egy idre társulati szak-

ii léseink rendszeres programmjává kell tenni az ismertet szakmai továbbképz

eladásokat.
_ ...

Ez azonban az ülésid meghosszabbítását, az ülésekkel más módon ámúgyis

igénybe vett kartársak további megterhelését jelentené s így veszélyezteti a célt.

a ténvleges továbbképzés elérését. Szükséges tehát az ülések idejét más módon

rövidíteni. Munkatervünkben ezért javasoltuk az egyes kutatók saját részleivizsgá-

iatairó: beszámoló szakeladások és hozzászólások idtartamának korlátozását.

Nem kevesebb, vagy felületesebb, hanem tömörebb eladásra és hozzá-

szólásokra gondolunk. Az eladók ne töltsék saját és a Társulat kollektívumának

ma különösen értékes idejét jól ismert ásványfajták lapszögeinek,' az ásványfaj

megnevezésével úgyis nyilvánvaló optikai és egyéb adatainak felsorolásával, réteg-

sorok és azok jelentéktelen változásainak túlzott kifejtésével és 70—80 tagú faunák

felolvasásával. Az ilyen adatok, ha valóban újak és arra érdemesek, táblázatokban,

diagrammokban, térképen fog'.alandók össze; a majd kinyomatandó szövegben

tömören rögzíthetk, ha azok önmagukban nem nyilvánvalók.

szintén be kell vallanunk a hazai földtani irodalmi értékelésnek azt a gyak-

ran észlelhet gyengeségét, amely összetéveszti a do’gozat alaposságát és érdemi

súlyát annak terjede'mességével. Ide tartozik, hogy sok szerz körülményes fogal-

mazással, minden irányban való kézmosással igyekszik magát a kritikával szem-

ben eleve biztosítani. Eladóink, íróink igyekezzenek érdekesek maradni azzal,

hogy valóban a lényegeset emelik ki. Vadász szép szavai szerint: „a tudomány-

ban az a megbecsülend, aki tudását minél egyszerbben, minél teljesebben, hazá-

jának adja tovább".

A Társulat vezetségének, ili. a szerkesztbizottságnak kényelmetlen, némileg

hálátlan, de a’ tudomány, a közösség és a szerz érdekében álló feladata hogy

a dolgozatokat, hozzászólásokat — személyre tekintet nélkül — szükség esetén

kíméletlenül tömörítse, a közismerteket, körülményességeket, a legkülönbözbb

módon jelentkez önismétléseket és a sok szerznek arny.ra kedves, de az olvasó-

nak sokszor unalmas és a tényleges tudományos haladásra közömbös személyi

megnyi atkozásokat kiirtsa. Ezért kívánatos az eladandó szöveget, iil. hozzá-

, szólásokat is írásban elre elkészíteni s tömörít átíésülésre bocsátani.

A dolgozat társulati eladásának véleményünk szerint különleges feladata

van: lehetvé tenni a dolgozatnak a hozzászólók épít kritikája, mintegy els

lektorálása alapján való továbbfejlesztését, javítását, esetleg újabb adatokkal való

kiegészítését, a publikálás eltt. Ezért minden eladáshoz hozzászólót kérünk fel, aki

a dolgozat elz áttanulmányozása után hozzászólását lehetleg írásban készíti el.

Célszer a dolgozat közlend javított szövegével mintegy annak bevezetéseként a

hozzászólást is ismertetni, amelynek alapján a szöveg módosult. A hozzászóló így

megállapításainak prioritását megrizheti és egyszersmind nemileg szerztárssá

is válik. Hangsúlyoznánk ezzel is, hogy a kutatást többé nem tekinthetjük magán-

ügynek, az a közösség érdekében és a közösség költségén történik, annak értékessé

tételében a hozzászólókon keresztül az egész tudományos közösség részt vesz.

Ilyen módon fokozatosan kiküszöbölhetjük a túlzóit személyi érzékenykedést,

a kritikától való irtózást és a tekintélyelvet. A legnagyobb tudósnak is hasznára
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van a kritika, legalább is ott, ahol nem volt közérthet. A hozzászólónak, bíráló-

nak viszont ügyelnie kell, hogy kritikája ne sért, hanem épít legyen, ne kedvet

vegyen el a további munkától, hanem kedvet ébresszen a megjelölt új irányok-

hoz is.

Váljon mindnyájunk eltt tudatossá, hogy egy jelentségében és fel-

adataiban hatalmasan megnövekedett és jellegében alapveten
megváltozott, leíróból oknyomozóvá vált tudományt mvelünk, s az sem a kutatás

technikájában, sem az eladás módjában nem do’gozhat többé elavult módsze-
rekkel .

A hazai földtani kutatási kilátásaink és lehetségeink óriási megnövekedése
külsleg is megnyilatkozik abban, hogv a földtan 1

és geof : zika ; kutatás nagy-

arányú fejlesztésével a Népgazdasági Tanács határozatilag foglalkozott és a geo-

lógiai kutatási ügyek az állami közigazgatás szervezetében külön geológiai fosz-

tályt és külön geológiai osztállyal olajbányászati fosztályt kaptak. Megnyilatkozik

tudományágaink fontosságának megnövekedése a geológus, ill. geológus-mérnök

hallgatók számának mintegy háromszorosára emelkedésében, az új földtan-föld-

rajz tanári szaknak, Nagykanizsán pedig a 4 éves geológus középiskolának meg-

indulásában, a budapesti geológus és geofizikus technikusképz tanfolyam folyta-

tásában, az egyes földtani intézményekben foglalkoztatott munkaerk számának
rohamos emelkedésében, az ez évben megindult hatalmas földtani könyvkiadásban,

az akadémiai földtani folyóiratok megindu'ásában. Jelents eredmény, hogy a

magyar geológia kérdéseire, tudományos eredményeire, az egész ország figyelme

rátereldöit. Nagymértékben segítette a gyökeres átalakulás bekövetkezését a gya-

korlati földtani és geofizikai munkálataink terén, hogy több szovjet geológus és

geofizikus járt nálunk tapasztalatátadásra és a szocialista módon való kutatásra

hazánkban is irányt mutattak.

* íc

A konkrét kutatási új lehetségek és feladatok közül itt csupán egyrl szeret-

nék beszélni, arról, ami az uralkodóan üledékes kzetekkel borított országoknak.

— amilyen hazánk is — egészen új, nagyszer kilátásokat nyújtott a nyersanyag-

kutatás terén. Arról, hogy az edd’gi nagyrészt magmás kzetekhez kötött nehéz-

fémes ércbányászatunk fémfajtáinak számát néhány év alatt esetleg csaknem rneg-

ké
l

szerezhetjük. Arról, hogy kilátásunk nyílik olyan fémeket, amelyeket eddig csak

behozatal útján szerezhettünk meg, — mint Ni, Co, Cr, V, U, Th, Ge, B — eset-

leg hazai földön is kitermelni.

Itt az ideje, hogy ezt a hazai vonatkozásban elször rendszeresen a múlt

évben a Nehézvegyipari Beruházási N. V. kebelében megalakult munkabrigád,

majd az Akadémia Földtani Bizottsága eltt felvetett roppant fontosságú kérdést

a szakközönség tágabb köre eltt is megbeszéljük.

Ma már köztudomású, hogy a kzetek lepusztulásakor a nehézfém:onok nem

szóródnak szabálytalanul szét az üledékekben, hanem bizonyos határozott üledékes

kzetfajtákban, egyes rétegekben másodlagosan viszonylagosan feldúsulnak. Min-

denekeltt a kausztobiolitok (a kszén- és kolaj-félék egyes fajai) tarta.maznak

ilyen feldúsul ásókat. Más elemek a hidrolizált kzetekben, az agyagban és külö-

nösen a bauxitban, ismét mások bizonyos sivatagi üledékekben, mások pedig vas-

ércekben, vág) az evapori fokban, a.ksóban és rokonaiban halmozódnak fel. E kze-

teket részben úgyis érdemes felemeik miatt kibányászni, ill. feldo. gozni. Ezek

salakjában, a kszén hamujában, a kémiai feldolgozási melléktermékekben, pl. a

fcauxit fekete iszapjában egyes ritka fémionok még inkább dúsulnak. A feldúsulás

Itt már sokszor század-tized °Vos, esetleg még nagyobb koncentrációig emelkedik.
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Többnyire tehát még mindig ú. n. nyomelemekrl van szó, amelyeket régebben

gyakorlatilag és elméletileg is alig vettek figyelembe.

Számszer mérlegelésük azonban egészen meglep eredményekhez vezet.

Mindnyájan tudjuk, hogy az aranyat már az 50 év eltti technika idején a kapi-

talista világban is „gazdaságos" volt zúzóércbl 3, ma 2 g/t mennyiségig, laza

kzetekbl egy teljes nagyságrenddel még kisebb, tehát 0,2 g/t koncentrációig

kitermelni. 2 g/t két tízezred %-nak, a laza kzetekbl kinyerhet 0,2 g/t pedig

két százezred %-koncentrácinak felel meg. Mi itt viszont 3 teljes nagyságrenddel

nagyobb: tized és század percentes koncentrációról beszélünk. Az aranyat azér:

lehetett oly kis koncentrációban is gazdaságosan kihozni, mert nem kellett a kzet
egész tömegét tzi úton feltárni, hanem lehetségessé vált vegyi, oldószeres úton

(cianozással) kioldani. Ha az arany számára ilyen oldószer található volt, aligha

lehet kilátástalan, hogy más fémekre, pl. Ni- re, O-ra ugyancsak megtalálható

legyen a megfelel oldószer. St, minthogy e fémek feldúsulása részben oly kze-
tekben (a kszénben) jelenik meg, amelyet úgyis tzi úton használunk fel, talán

lehetséges lesz a kzet fanyagának a felhasználásához a nehézfém kinyerésének

ffázisát közvetlenül is hozzákapcsolni. Ha az arany kinyerhet volt tízezred-száz-

ezred %-os koncentrációban már évtizedekkel ezeltt, vájjon nem reális e M-t,
Cr-ot, V-ot, Ge-ot kinyerni tized vagy század %-os kincentrációból? Ez a kon-

centráció az e fémekre eddig alkalmazott koncentráció határánál 1 vagy 2 nagy-

ságrenddel kisebb ugyan, de ezt a két nagyságrend-hátrányt kiegyensúlyozza az

a két nagyságrendi elny, ami egyrészt abból adódik, hogy nem zúzóércrl, hanem
laza anyagról van szó, másrészt, hogy már úgyis kibányászott és ipari területre

szállított anyag áll rendelkezésre. Emellett további elny, hogy e fémek rendszerint

nem egyedül, hanem többedmagukkal társulva találhatók s így együttesen rész-

ben egyetlen menetben kinyerhetk.

E fémek közt vannak olyanok is, amelyeket eddig éppen kis koncentrációjú

elfordulásai miatt egyáltalán nem, vagy alig használtak fel, pl. a germánium, gal-

lium, niobium, tantal. Ezek közül nem egynek (Ge) a legfontosabb kiindulási

nyersanyaga a kszén, miatta úgyis fel kell majd do'gozni a kszén-hamut, így a

velük hársuló más fémek a feldolgozás melléktermékeként nyerhetk ki.

Amennyiben kszénbányászatról van szó, elny az is, hogy az eddig alig

használható félmedd üledékek értéke ilyen nyomelemes fémelfordulás esetében

viszonylag nagyobb mértékben növekedik, tehát a bányászat megszabadul a sok-

szor csak nagy költségtöbblettel termelhet tisztább koszén termelésének követel-

ményétl, a termelés könnyebbé, olcsóbbá, inkább gépesíthetvé válik. Kétségtelen

tehát, hogy két nagyságrenddel való koncentráció-csökkenés nem jelent legyzhe-

tetlen akadályt.

De érdemes-e az így kinyerhet érc összmennyisége fell új fémkinyer üze-

met létesíteni?

Ha valamely kszénterületen, a kszénhamuban, ill. szenes meddben a

kinyerend fém 0,1% koncentrációban van jelen, úgy annak 100 t-ás széntermelés

üzemébl 10%-os hamu, ill. medd termelés esetében a kérdéses fémbl napi 10 kg,

tehát egy ilyen terület 5 középüzemébl már évi 15 t kerül ki. Ha csak 65%-os

kihozatalt tételezünk fel, ez évi 10 t Ni-1, vagy ugyanannyi Cr-ot, Ge-ot jelent.

Hatalmas, egyik-másik fém esetében exportra is jutó tétel lenne ez — st biztos

hitem szerint: lesz ez — népgazdaságunk számára.

Az üledékes kzetek nyomelemei kinyerése nem a magmás kzetekben és

ércekben szegény országoknak különleges kényszer pótmegoldása, hanem általá-

nos irányzat, ami a mennyiségi kívánalmak rohamos emelkedésével, az eddigi

nagy koncentrációjú elfordulások kifogyásával és az ércelkészítési technika fej-
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ldésével párhuzamosan a régi ércgazdag országokban is jelentkezik. Egy jei-

emzö amerikai példát említhetünk. Goodmann és Parks 1950-ben egyetemi
hallgatók számára készült mben kifejtették, hogy a világ nagy uránérc-elfordulá-
sainak — beleértve a kanadait és katangait is — olyan' csekély összes [/-tartalma
van, hogy rövidesen sorra kell kerülnie a kis [/-koncentrációjú kzetek feldolgozá-

sának, nevezetesen elssorban a bitumenes, tehát kszén és kolajjal rokon kze-
tekbl való [/-kinyerésnek. Az [/-tartalom ezekben ugyancsak 0,01%-os nagyság-
rend, holott az eddig mvelt [/-érceké 1— 10%-os, mégis ezek felhasználása igen

reményteljes és kb. 1—3 teljes nagyságrenddel nagyobb összes [/-mennyiséget
jelentenek, mint az eddig [/-ércként szamba vett összes nagykoncentrációjú elfor-

dulás együttvéve.

A nyomelem-vizsgálatok tudvalévén S z e 1 é n y i Tibor, F ö 1^ vári A 1 a-

dárés Földvári Aladárné kezdeményezésével nálunk is már évekkel ezeltt

megkezddtek. Megindultak a kzet-radiológiai vizsgálatok. Folyamatban van a

hazai kszénfajták hamujának rendszeres kvarcspektográfiai vizsgálata.

E kezdeményezések után a nyomelemek kutatása nálunk is, mint mindenütt a

világon, általános érdekldést váltott ki és nemsokára nyilván valóságos divattá

válik. Közel vagyunk ahhoz, amikor megrohanják a kvracspektrográiiai labora-

tóriumokat a legkülönbözbb, indokolt vagy indokolatlan, ötletszer nyomelem-

vizsgálatok kívánságával. Az ilyen, legtöbbször eredménytelen gyakorlati irányú

tapogatózásnak adatai nem kerülnének nyilvánosságra, ezért a felvételeket ugyan-

arról az eleve kilátástalan anyagról különböz beküldk esetleg több Ízben is

megismételtetnék, ezzel a laboratóriumok munkaképességét, az eszközöket, anyagot,

munkaert elvonnák a fontosabb szakszer munkától. Az ilyen vaktában tapogató-

zást eleve ki kell kerülnünk. Egyrészt meg kell szerveznünk a rendszeres geo-

kémiai kutatást. Ennek elrósére kezdeményeztük az Akadémiai Geokémia
Intézetet, amelynek felállításához a Népgazdasági Tanács hozzá is járult.

Másrészt meg kell kívánnunk és meg is kell adnunk a módot, hogy aki geo-

kémiával kíván foglalkozni, az elbb ismerje meg a geokémiának legalább az

alapelemeit. A nyomelemeknek és az egész geokémiának ma 'már hatalmas isme-

retanyaga nemcsak a részletvizsgálatok segítje, hanem a földkéreg ásvány-kzet

képzdésérl, a kéreg egész elemháztartásáról összefoglaló képet ad.

Szükségesnek gondoljuk, ha néhánv ilyen újabban felismert általános tör-

vényszerségre szakülésünkön felhívjuk a figyelmet. Az üledékes kzetekben való

elemfelhalmozódást, mint arra kell súllyal elször GoldschmidtV. M. utaH

rá, elssorban az ionrádiusz és annak vegyértéke, töltésszáma uralja. A vegyérték

és ionrádiusz hányadosa az ionpotenciál. A diagrammon a vízszintes tengely a

vegyértéket, a függleges az ionrádiuszt, a kezd pontokból sugárirányba haladó

egyenesek az azonos ionpotenciálokat jelentik. Ez ionpotenciál-egyenesek a f-

üledékes kzetcsoportok jellemz ionjainak területeit határolják el.

A kis ionpotenciálú, nagyméret és gyakorlatilag egyérték kationok könnyen

oldódnak s így csak az oldószer toepároigásakor kristályosodnak ki. Ezek közé az

evaporitok közé tartoznak tudvalévén .a sókzetek, a ksó, gipsz, kálisók.

Ezek jellemz kationjainak ionpotenciálja 0,7— 1,5.

A kétérték nagyobb kationok (Ca, Mg) ionpofcenciálja valamivel nagyobo

(1,7—3,0). Ezek kevésbé maradnak oldatban és nagyrészt karbonátok alak-

jában, mint mészk és dolomit rakódnak le. Ezeket Goldschmidt (a rég;

névhasználatnak némileg új értelmet adva) prec. ipitátum oknak nevezte.

A 3 és 4-érték közepes méret ionok {Al, Fe, Mn, Ti stb.) túlnyomó része-

nek közepes (3,5—8) az ionpotenciálja. Ezek bidroxil vegyületek; azaz „hídról i-

záí“-ok (helyesebben: hidrolitit-ek) alakjában rendszerint már a lehord ás i ter-
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let közelében gyorsan kiválnak. Ide tartoznak az Al kzetei, az agyag és bauxit

(és sok talajféleség is). Ugyancsak ezekkel állnak rokonságban a Goldschmidt
által „oxidát“-oknak, ill. „reduzát“-oknak nevezett üledékes Fe- és Afn-ércek, ili.

üledékes szulfidércek is. (Ezeket nevezéktani következetességgel, egyszersmind
nyelvhasználatunkban’ is megfelelbben oxidit-nak, ill. reducit-nak nevezhetjük.)

Az igen nagy (kb. 10—50) ionpotenciálú kis méret, nagy töltés ionok az

oxigénnel komplex a n i ó n-okat alkotnak és oldva maradnak a tengervízben

(CO3 )-
2

,
(jV03 )-i, (504 )-2, (POí)-3 alakjában. De ugyancsak ezek az elemek szol-

gáltatják az él szervezetek által termelt szerves vegyületek nagyrészét, a biogén,

elssorban éghet kzetek: kszén és kolaj fanyagát, valamint a foszfátok és

N-tartalmú vegyületek egyrészét is, tehát a b i o 1 i t-okat, fleg a kausztobiolitokat.

Ezeken kívül van még az üledékes kzeteknek egy hatalmas csoportja, az el

nem mállott, homokos, kavicsos, konglomerátumos üledékek származékai, amelyeket

viszonylag ellenálló ásványokból felépítettségük miatt Goldschmidt rezisz-

tát-oknak (helyesebb: rezisztit) nevezett. Minthogy ezek képzdése elssorban

mechanikai és nem kémiai folyamat, ezért a diagrammban külön helyet nem is

kaphatnak.

A diagramm geokémiailag azért is fontos, mert belle a várható kísér nyom-
elemek is sokszor kitnnek. Látható például, hogy a legjellegzetesebb hidrolizátokban,

bauxitban és lateritben a Ti, V, Re (Zr)-nek elvben fel kell dúsuinia, ami mim
hazánkban jó! tudjuk, rendszerint valóban be is következik. A határon álló Se a

vasércekben dúsul. A karbonátos kzetekben a Mg és Ca mellett a Ba és Sr dúsul,

az evaporitokban a Afa és K mellett a Rb és Cs.

De e rendszerezés alól bségesen vannak kivételek is. Pl. a Mg gyakran eva-

poritként is megjelenik az ú. n. fedsókban, noha egyébként precipitát. A litka

földek az A/-nál kisebb ionpotenciáluk következtében gyakran átmennek a kar-

bonátokba.

A kivételek részben adszorpciós eredetek. A Rb és Cs evaporitokon kívül

agyagokban is dúsul, utóbbiakban a /(-mai együtt fleg adszorpciósan.

Legsajátságosabb, egyszersmind számos egyébként ritka elem feldúsuiása

miatt gyakorlatilag is legfojitosabb az éghet szerves üledékeknek, ill. kzeteknek,

a kszén és kolajnak a geokémiája.

A szerves eredet éghet kzeteknek 3 fcsoportra, a humolitok, jüttja és sza-

propél kzetekre való osztályozása irányadó a dúsa’ ások szempontjából is.

A humolitban s így a legtöbb kszénkzet hamujában fleg a következ ritka

elemek halmozódnak fel: (Be), B, Ge, Se, Co, .4s, Mo, Ag, Cd, Bi. A felsorolt

10 e'.em átlagos mennyisége - a kszénhamuban a magmás kzetekével szemben

legalább is 10-szeres, de a Ge esetében középértékben 70, a Mo esetében 13—80, az

As és Bi esetében 100 és a B esetében 200-szoros dúsulási jelent. Csekélyebb ( 1— 9-

szeres) dúsulás jelentkezik a Ni, Ga, Pb, Sn, Zn, Y, TI és valószínleg a Cr

esetében.

Ez adatokat kiegészítve az él szervezetek közismert fontosabb elemeivel, fel-

tételezték, hogy az elemek felhalmozódását a humolitokban — beleértve a nem
hamuadó elemeket is — ugyancsak az ionpotenciál határozza meg. Eszerint a

minimális és különösen a maximális ionpotenciálú ionok halmozódnak fel ersen

a kausztobiolitokban, míg a közepes ionpotenciáiú ionok alig, ill. nem dúsulnak.

Ezt a feltevést a diagramm görbéi szemléltetik. E görbék a különböz ionok átla-

gos dúsulási értékeit mutatják Hutchinson után, viszonyítva a földkéregbeli

koncentrációkhoz. Látható, hogy az él növényekben a legnagyobb elemdúsulás a

maximális és minimális ionpotenciál területén jelentkezik és a dúsulás fokozatosan

csökken, amint a közepes ionpotenciálok területe felé haladunk.
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lönrádiusz

Komplex ionok Hidroliiitek



Ez az értelmezés egymagában több okból sem kielégít. Keresnünk kell e

folyamatnak más tényezit is. A nagyszámú nyomelemeknek a humolitokban való

íeldúsulását Goldschmidt a következképp értelmezte. A dúsulás már a

növényben kezddik. A viszonylag kismennyiség oldószer a talajban nagy meny-

nylségben lév elemeket nem oldhatja eredeti teijes mennyiségüknek megfelel

arányban. A kis mennyiségben jelenlévkbl viszonylag többet old, azokat mintegy

elnyben részesíti. Az oldott elemek leginkább a növény legersebben párolgó

részében, a levélben halmozódnak fel. A levéllomb évenként lehullva, mindinkább
felhalmozza a talaj fels részében a kérdéses elemeket és így végül jelentékenyebb

dúsuláshoz jutnak végs fokon a humolitokban.

Mások a viszonyok az éghet kzetek másik két csoportjában, a jüttja-, ill.

sz;.p rop él-kzetekben.

A jüttjában eddig a következ elemek íeldúsulását észlelték: P, Br, Co, Ni.

Cu, Zn, Mn. Olyan elemek ezek, amelyek ionjainak nagyobb része az organikus

anyagokra megadott k
:

s ionpotenciálú terület határán feküsznek. Viszont a szapro-

pél kzetekben eddig fleg az igen nagy ionpotenciálú N, V, Mo és a közepes ion-

potenciálú 77-ot, néhány kis ionpotenciálú elemet: Co, Ni, Cu (?) mutattak ki.

A jüttja- és szapropél-nyomelem tartalmát feltételezheten elssorban a lerako-

dási közeg redoxpotenciálja és pH koncentrációja, ill. vegyületeinek ezzel össze-

függ oldhatósági viszonyai határozzák meg. Mind a jüttjára, mind a szapropélra

az üledékben keletkez H>S jelenléte, vagyis a redukáló hatás, a csekély redox-

polenciá! jellemz. Míg azonban a jüttjában a M2S csak magában az üledékben

halmozódik fel, addig a szapropélben a H2S az üledék feletti vízben is uralkodik.

A jüttja-üledék feletti víz tehát gyengén lúgos ( pH 8—8,5) és csak magában
az üledékben van néhány cm mélységben egy vékony savanyú

( pH 6) öv, ahol

a H*

S

kénsavvá oxidálódik és ahol, Trofimov vizsgálatai szerint, a redox-

potenciál is hirtelen ersen negatív értékvé válik. A lúgos vízben Leutwein
szerint a Zn és talán a Cu, Ni, Co, Mn inkább kiválhat.

A szapropél képzdésekor viszont ez a savanyú öv magasan az üledék feletti

vízrétegben jelentkezik. A savanyú víz ugyancsak az feltevése szerint a V-t

vanádiumsavként ( V2O5) a Mo -
1 pedig moiibdénsavként (AfoOs) kicsapja, viszont

például a Zn-et feloldja. Részben ezzel magyarázható, hogy a szapropélben a Ti,

V, Co, Mo, néha a Ni, Cu (?) és feltételezheten bizonyos radioaktív elemek is

felhalmozódnak

Ugyancsak a vegyértéknek is ionrádiusznak van dönt szerepe az endogén

folyamatokban, a magmás és metamorf kzet-, ill. ércképzdésben. Ennek egve^

íészletei már a kristálykémiából ismertek.

A magmás ásványképzdésnek eddig legáltalánosabb érvény összefoglalását

azonban Ferszman geokémiai vizsgálataiból az ú. n. energetikai koeffi-
ciens bevezetése adta. A F e r s z m a n-íéle energetikai koefficiens (EK) tétel a

vegyületek — egyelre elssorban természetes földkéregbeli vegyületek, az ásvá-

nyok — kristályrácsenergiájának gyakorlati, hozzávetleges meghatározását teszi

lehetvé. Megadja, hogy egyéb tényezktl, koncentrációs viszonyoktól, különleges

rácssajátságoktól, rácstípustól eltekintve, milyen sorrendben kristályosodnak ki a

földkéregben az ásványok.

Az EK-értékek levezetése a K a p u s z t i n s z k i j-féle egyenletbl indult ki.

Kapusztinszkij a binér vegyületek rácsenergiáját viszonylag egyszer

módon, a B o r n-féle egyenletbl a M a d e 1 u n g-koefficiens eliminálásával fejezte

ki. A K a p u s z t i n s z k i j-féle egyenletbl kitnik, hogy' a binér vegyületek rács-

•nergiája csak a molekulában lév atom-ion-íajták számától, vegyértékétl, és mére-
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teitl függ, éspedig az els kettvel egyenesen, az ion-, ill, atommérette! pedig for-
dítva arányos. Ha tehát a molekulában lév atomok számát ^ -val, vegyértékeit
üi, ü2-vel, méreteit pedig n, r2-vel jelöljük, akkor a Kapusztinszki j-fé'e
egyenlet szerint a rácsenergia:

U = 25(5. i —
+ >'

Ez egyenlettl nagyobb eltérések csak ersebb atompolarizáció esetében, pl . a
Zt:S esetében észlelhetk.

Ferszman az ionsajátságoknak ez egyenletben jelentkez additivitását
felhasználva, a rácsenergia-egyenletet az összes vegyülettípusra használhatóvá
tet.e. A Ferszman-féle egyenlettel tehát a rácsenergia közelítleg érvényes
módon kiszámítható nemcsak binér, hanem bármely, akár komplex-iont tartalmazó
ásványra is. Ferszman az ismert esetekbl meghatározta az egyes ionfajták
energia koefficienseit és ezekbl számította a bonyolultabb vegvületek rácsenergiáját:

, U= 256,1 (a EK, + b EK, + c JSK* . .)

ahol a, b, c a kérdéses ionfajía számát a molekulában jelenti.

A komplex ionoknak külön FA'-értékei vannak, amelyek az összetevikbl le

nem vezethetk. -

Ferszman tételének rf&gy geokémiai jelentsége van többek között abban,

hogy általa a rácsenergia hozzávetleges értékei könnyen megadhatók aránylag

bonyolult összetétel ásványokra is.

Két vegyüiet csak akkor kristályosodhat együtt, ha rácsenergiaértékük ha-

sonló. A nyomelemek elfordulása szempontjából ez nagyon fontos. Közvetlen

ásványi vizsgálattal u. i. a legtöbb esetben nem lehet meghatározni, hogy vala-

mely nyomelem egy adott ásványban milyen alakban jelenik meg. A kérdéses

ásványban lehetséges együtt képzdött vegyületeit az EK-értékek a'apján azon-

ban számíthatjuk. Leüt we in legújabban ilyen számításokkal mutatta ki, hogy

a wo’.framitban a Nb nem Sc-niobát alakjában van jelen, mint Goldschmidt
feltételezte, hanem valószínleg Fe-Afn-niobát, azaz kolumbií és poÜmignitként.

Nemcsak az ionok izomorí helyettesítésérl, hanem rácsizomorfiáról is szó van

ebben az esetben.

A kristályosodás általában a csökken AA'értékek sorrendjében történik,' de

ezt természetesen egyéb tényezk, pl. a molkoncentráció, a rácstípus és rács-

szimmetria síb. is befolyásolja.

A Ferszman-féle f/C-érték hatalmas eszköz annak megállapítására, hogy

valamely elem az adott körülmények közt milyen ásvány alakjában kristályosod-

hat ki.

Ha azonban az egyes elemek geokémiai körforgalmát, ionfajtáinak változását

vizsgáljuk a hmérsék függvényében, úgy egészen meglep, az FK-tétellel látszó-

lag egyenesen szembenálló eredményre jutunk. Az F/C-tételbl ugyanis az követ-

kezik, hogy nagyobb hmérséken a nagyobb EK-érték, tehát a kisebb ionrádiuszú

ásvány kristályosodik. Amikor azonban ugyanannak az elemnek a viselkedését

vizsgáltuk a hmérsék függvényében, éppen ellenkezleg azt találtuk, hogy

a nagyobb hmérséken a kérdéses elem nagyobb rádiuszú, nagyobb elektronszámú

ionfajtája kristályosodik. Errl a 92 elem körforga mának rendszeres vizsgálatá-

ból nyert tételrl rövidesen külön eladásban számolunk be. Itt csak annyit

említünk, hogy az ellentét a két tétel közt látszólagos és az £A'-tetel érvényességi

körének helytelen kitágításán alapul.
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E néhány tétel némi képet adhat azokról az általános érvény szabályszer-

ségekrl, amelyeket a geokémiai kutatás az utóbbi években kimutatott. Az álta-

lános érvény geokémiai tételek nagymértékben segítik az egyes magmás töme-

gek, valamint az üledékes medencék e'.emháziartásának rendszeres megismerését

is. Éneikül még az egyszeri batolit-benvomulás elemháztartásának kiderítése is sok

tekintetben sötétben tapogatózás maradna.

A magyar geológusok eltt álló feladatokat geokémia ilag így foglamazhatjuk:

minél teljesebben felderíteni intruzív és eífuzív tömegeink és a velük kapcsolatos

primér ércképzdések, valamint idsebb és frissebb üledékgyjt medencéinek hatal-

mas rétegsorainak és nyilván sokféle különleges elemdúsulásainak elemháztartását.

Ebben közvetve vagy közvetlenül minden kutató geológus, kezdve a krisztállografus-

mineralogustól. az ásványkémikuson és petrográfuson, térképez geológuson át

a tektonikusig, szíraügráfusig, paleontológusig szükségképpen részt vesz. Ezért

talán nem volt hiábavaló, ha felhívtuk a figyelmet a geokémiának néhány, ma
még nálunk nehezen hozzáférhet általános irányító tételére.

9. Ca^egK h :

IIpHHiíHnbi reoxHMHHecKoro MeTO«a iiohckoblix paoT

üo pe3y,ibTaTaM HOBenninx uccjie^OBaHiin nMeeTCH 3aK0H0jviepH0e pac-

npe^ejeHiie peAKiix oaesieHTOB e ce/nuAieHTapHtix nopo,a;ax. B oupe,a,e-

aeHHBix CAynaax oorameHne pe^Knx ajiesieHTOB HMeeT n npatcTHnecKoe 3Ha-

nemie. Hauojiee BaaeHBiMii b otom oraonieHnn cntiTaioTca Te iiopop,i>i, KOToptie

yace AOBiBaKrrca b ropHoií npoMBiimieHHocTH
;
Hanpiisiep yro.ib, ceAHMeHTap-

iiBie 5Keae3HBie h MapraHgeBBie pyABi, okcutbi. Ü3 otux nopo/i, bo3mo:jkho

cenapnpoBaTB uenHBie pcAKue aaeMeHTBi.

OóorameHne pe/iKiix oaejieHTOB onpe^eajieT hx iiouhbiíí noTeHumuiB.
Pa3BnTiieM Aiiarpaiua roa^uuiiiATa aBTop onpe^eaiia ooratgeHne pe^KHx aae-

MeHTOB (1. nepTeac) bo oKCHTax KaycTOÖaoauTax n 3Keae3HBix ocaAKax. B
KaycTonoaiiTax oorameHBi aaeMeHTBi c oabhiiimh iiohhbimii noTeHgnaaaMH
ho Kposie 3thx HMeeTcxi HfcoaBinaH MaKCHMa n b 30He neaKHx hohhbix
noxeHnuaaax. KaycToiioaiiTBi pe^KO OTaunaioTca b otom OTHomeHim ot

canponeanTOB ii BiTTaaiieanTOB.

B aBTop 3amiMaeTC.H imaaraniieM TC3«ea 4>epcMaHa uo

KpacTaaau3an;nu xHMnneeKnx coeAHHeHEÜ. üo <í>epciiaHy KpacTaaanaauna
ecrB b tgchom cooTHomeHHii c iiohbbimh noTeHguaaaMH.

HaicoHen; aBTop 3aHiiMaeTca c BAHrmneM TeMnepaTypBi na opasoBamie
-MiiHepaaoB.

Considérations géochimiques dans la recherche des matiéres premieres.

(Discours d’ouverture du président Elemér Szádeczky)

Selon les derniéres recherches concernant les oligo-élóments, les métaux lourds

Tares ne sont pás dispersés irréguliérement pár l’érosion, mais i!,s se concentrent

relativement dans certaines roches sédimentaires. Pár suite de l’exploitation plus

aisée des roches sédimentaires les concentrations peuvent acquérir une importance

pratique, notamment dans l’approvisionnement en métaux rares des pays riches

en roches sédimentaires,, comme la Hongrie. Au point de vue pratique, les

concentrations occurant dans les roches déjá exploitées pour un élément majeur
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(les charbons et leurs cendres, resp. les minérais de fér et de manganése
sédimentaires. les bauxites) ont une imporlance spéciale. Pour celles-ci íme
explo tation en partant d’une quantité moindre, mérne de deux ordres de grandeur„

peut aussi étre prise en considération.

Les concentrations secondaires des éléments sont détermlnées, en premier

lieu, pár le rapport de la valenee et du rayon de l’ion: le potentiel ionique. En
développant le diagrammé du potentiel ionique de Goldschmidt (fig.l.), on peut

démontrer des concentrations d’éléments rares á cöté des principaux éléments

des roches saliféres, des bauxites, des minérais de fér sédimentaires et des

caustobio’.ithes.

Dans les charbons Ion trouve, á cóté des concentrations des éléments á trés

grand potentiel ionique, un second maximum de grandeur moindre, dans le

domaine des trés petits potentiels ioniques. Mais dans le groupe des charbons i!

y a une différence essentielle entre les caustobiolithes, les gyttjas et les

saprojiélites.

Selon le principe de Fersman, qui réunit de la fagon la plus générale les lo
:

s

de la cristallisation des composés chimiques, la cristallisation des corps se fait

dans l’ordre déclinant des valeurs EK- Ce principe énonce aussi que la

cristall'sation est en rapport direct avec la valenee des ions du corps chimique,

et en rapport inverse avec le rayon de l’ion.

Mais dans la formation des différents minéraux du mérne élément, á des

températures plus élevées, c’es l’é'.ément á plus grand rayon (á degré d’ionisation

moindre) qui se forme, en contradiction apparente avec le principe EK- C’est-á-

dire, la cristallisation des différents minéraux du mérne élément se fait en général

dans l’ordre des rayons diminuants progressivement. L’auteur s’occupera de ce

nouveau principe intéressant, qui est en rapport avec le potentiel oxydo-réducteur,.

dans un ouvrage spécial.


