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BEVEZETÉS

A vietnami-kinai határ közelében települő Lang-Son~i bauxitok földtani viszonya.” 

it KOMLÖsSY Gy, foglalta Össze, A fekü felsőpermi mészkő, erre a szálban ál

ló előfordulások többségénél /B a  X a / közvetlenül aleumlit települ; ez megy át 

fokozatosan a bauxitba, A közvetlen fedő mindig fekete, bitumenes, kovás, bio

gén mészkő /m ocsári fácies/, Ezfelfelé fokozatosan világosszürke tengeri ki

fejlődésbe megy át, A szálban álló bauxitot az erózió a terület nagyrészén rész

ben vagy teljesen lepusztitotta, a lepusztuló karsztplatókról lejtőtörmelékként 

a völgybe halmozta át. Itt agyagos máIladékkai kevert, kisebb-nagyobb blokkok

ból, törmelék-darabokból álló alluviális telepeket képez. Az áthalmozódás ma 

is tart.

Makroszkóposán a Lang-Son-i bauxit igen eltér a magyarországi mediterrán 

tipusu karsztbauxitoktól. Általában igen kemény, tömött; eredetileg sötétszür

ke /utólagos oxidációs hatására vörös/, zöld, vagy fekete; rendszerint jól

A kézirat beérkezett 1979, március 31-én, /Lezárva még 1977-ben/,
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kristályos. A magyar bauxitokban uralkodóan három értékű, a lang-son-iak- 

ban pedig két-értékü vas van, így joggal Írhatjuk az eltérő szint ennek rová

sára, Nem magyarázza azonban a ferrovas-tartalom a sötétszürke lang-soni 

bauxitok rendkívüli keménységét /6 -7  körül, /  Ezt az ásványos összetételnek 

kell magyaráznia,

A röntgendiffrakciós, DTA és mikroszkópi vizsgálatok szerint a vietnami 

bauxitminták ásványos összetétele alapvetően más, mint a magyar bauxitoké. 

Az alumínium ásványa nem a gibbsit vagy a boehmit, hanem a diaszpor alá

rendelt boehmittel és csak másodlagos gibbsittel; a silicium-oxid ásványa 

-  egyben vasásvány is -  a chamozit alárendelt kaolinittel, szericittel és 

illittel. További vasásványok a pirít, szidrit, goethit és -  valószínűleg másod

lagosan -  a hematit és a limonit.

Ezek a bauxitok igen jókristályos szövetüek, A jó kristályos diaszpor keménye 

sége 6 ,5 -7 , , Mindez már elegendő magyarázat a langsoni bauxitok nagy ke

ménységére.

Kőzetjellegeik alapján a megvizsgált bauxitok két nagy csoportba sorolhatók:

A /  sötétszürke, kemény, tömör, "elsődleges" bauxitok és ezek

oxidált változatai /M a Meo, Tam Lung és Ba Xa előfordulások/

B / világosszürke, kevésbé kemény, "claystone" konzisztenciáju 

agyagos bauxitok és ezek oxidált változatai /Bán Long, Ba Xa, 

Tam Lung m élyszint/.

Mindkét csoporton belül számos változat különíthető el a szövet, szerkezet, [ 

konzisztencia, oxidációs állapot és a különféle hipergenetikus átalakulások 

mértéke szerint,
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Az A /  csoportba tartozó bauxitok szövete oolitos-pizolitos, törmelékes, ritkáb

ban homogén. Kifejezett rétegzettséget ebben a tipusban nem lehetett megfi

gyelni, de a többé-kevésb^ megnyúlt pizolitok, oolitok hossztengelyei gyakorta e
V

egy irányban rendeződtek. A szálban álló kibúvások többnyire vékonypadosak, 

illetve poliéderesen szétesőek; a törmelékes előfordulások hatalmas tömbjei 

görgetegei általában nem mutattak jellegzetes elválást.

Általános jelenség a szürke bauxitok oxidálódása. Az oxidáció a felületekről 

hatolva befelé és határozott zonásságot eredményezilegkivül élénkvörös, befe

lé sötétebb vörössé váló 5-6 mm, esetleg több centiméter vastagságú réteg van, 

alnelynek porózusabb, mint az eredeti sötétszürke anyag. Ezt befelé néhány 

mikronnyi sárgásvörös határfelület követi /=  mállási front, amely az egyes 

szöveti elemek határát kijelölve zegzugos lefutású/, majd zöld-zöldesszürke 

zóna látható. Ennek tömörsége még őrzi az eredeti állapotot, csak a szine vál

tozott meg. Legbelül van az eredeti, sötétszürke "m a g ". A további oxidáció 

során először az oxidálódó darab belső magja válik egyöntetűen zöldesszürké

vé, a vöröses szinü szegély szélesedik, majd végül az egész darab egyöntetű vö- 

rös-vörösbarna bauxittá alakul. Ez még sokáig változatlanul őrzi az eredeti szö

vetet. Az oxidált darabokat kivülről többnyire hajszálfinom rétegekben sárgás 

szinü, porózus, okkerszerü földes-agyagos kéreg boritja. Az oxidációs folya

matok továbbhaladtával az anyag porozitása jelentősen növekedhet /=  kilugozó- 

d ás/, illetve a tektonikusán előzőleg igénybevett darabok széteshetnek, brecs- 

csásodhatnak, felaprózódhatnak. A szálban álló bauxitkibuvásoknál az oxidáció 

rendszerint kevésbé előrehaladott, a vörös kérgek sokszor csak pár mm vas

tagok. A törmelékes előfordulások anyagában ezzel szemben az oxidáció legkü

lönbözőbb és többnyire meglehetősen előrehaladott fázisaiban lévő töremlékda- 

rabok találhatók.

A B / "claystone" tipusban tartozó bauxitok keménysége olyan kicsi, hogy nem 

ritkán késsel faraghatok. Mikroporózusak, szövetük többnyire oolitos-pizolitos 

vagy törmelékes, többnyire rétegzett, vagy mikrorétegzett. A rétegződés ooli-
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tos-r-törmelékes és homogén sávok váltakozásából adódik; ritkábban szinsávos- 

ság is megfigyelhető, A réteghatárok nem szabályos lefutásuak, a rétegvas

tagság változó: néhány mm-től centiméterig. Ezek a változatok nem kristályo

sak, legfeljebb a kvarc-homokliszttel szennyezett, vagy erősebben pirites faj

táknál látszanak becsillanó kristálylapok a törési felületen, Oxidálódva vilá

gossárga, vöröses sárga, lila, barna; repedések mentén vörös-lila sávos, 

foltos megjelenésnek.

Mind az A/, mind a B / tipusu bauxitokat, illetve bauxitos agyagokat egyaránt 

érhették különböző hipergenetikus átalakulások /elsősorban utólagos piritese- 

déssel járó teletermás hatások/, amelyeknek eredményeként zegzugos pirites 

erek járják át őket /Khon Pich/,

Külön emlitést érdemel az a néhány -  főként a Bán Thau-i törmelékes, előfor

dulásról előkerült -  minta, amelyeknek külleme /világos szinü, pizolitos, ooli- 

tos, breccsás, porózus szövet/ a lateritbauxítokra emlékeztet. Ezek kiinduló 

anyagaként a környező területeken gyakori fiatal vulkáni szórt anyag jöhet szá

mításba, de erről biztosat a szórványos adatok miatt nem lehetett megállapí

tani.

I, ÁSVÁNYOS ÖSSZETÉTEL

Az ásványtani vizsgálatok alapját 152 minta mikroszkópos vizsgálata képezte, 

Kiégészitésképpen röntgendiffrakciós és DTA felvételek is készültek: felhasz

náltuk továbbá az egyes bauxitmintákról készült ötkomponenses bauxit sorozat

elemzéseket is, Erre azért volt szükség, mert a bauxitásványok optikai elkü- 

lönitése néhány szélsőséges esettől eltekintve meglehetősen problematikus.
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A Láng Son-i bauxitok főásványai az alábbiaké

L ALUMÍNIUM-ÁSVÁNYOK

Diaszpor, Mennyisége 20-50 9L,kivételesen másodlagos folyamatok hatására 

elérheti a 80 %-ot is. Két generációja kiilönithető el: 1/ az alapanyagban, an

nak vas ás ványaival szorosan összeszövődve, mikrokristályos, vagy -  különö

sen az oxidált típusokban -  egyöntetű, mozaikszere képet adó durvakristályos 

formában és / 2 /  a vasásványoktól jól elkülönült, tiszta fázisként, mint szabály

talan körvonalú szegregáció az alapanyagban vagy a különféle szöveti elemek 

/oolitok, pizolitok, gömbszemcsék/ belsejében, a koncentrikus szerkezethez 

igazodva, vagy zegzugos hálózatot kéepzve, A / 2 /  tipusu diaszpor a jóminősé- 

gü típusokban gyakoribb,

Boehmit, Mennyisége 0-10 %. Kivételesen -  főként & mélyszinti szürke, redu

kált tipusu mintákban /Tam  Lung/, illetve Bán Long porózus ,!elaystone''-já- 

ban elérheti a 10-50 %-ot is, Mindig igen finom szem csés, közel szubmikrosz- 

kópos méretű, Mikroszkóp! elkülönítése épp ezért bizonytalan, Jelenlétét a 

röntgenfelvételek igazolták.

2, VAS-ÁSVÁNYOK

Elsődleges vasásványok a chamozit, sziderit, pirit, illetve a hematit egy része, 

valamint a magnetit és a maghemit. Másodlagosak a hematit, a goefhit és a le -  

pid"krokit, Részletesen csak a legfontosabbakkal foglalkozunk,

Chamozit, Fe^, A ^ ,  S ^ A l^  O^OHg

Mennyisége a szürke, zöldesszürke, elsődleges változatokban 30-60 %, Az alap

anyag főásványa; finom, tüs-pikkelyes megjelenésű. Általában igen finomszem

csés, néhány mikron méretű; ritkábban különálló, nagy idiomorf pikkelyeket 
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/lOOyii/ is sikerült megfigyelni,, A finom pikkelyes-tus változat rendszerint 

véletlenszerű elrendeződésü, ritkábban sugaras, rostos halmazokat alkot, 

illetve néhol határozott orientáció jeleit mutatja.

A z erősen oxidált, vörös bauxitokban a chamozít alig néhány%, esetleg telje

sen el is tűnik, A felszini vizek hatására az oktaéderes koordinációban lévő 

ferro ionok ferrívé alakulnak és amorf ferrihidroxidként állandósulva kilép

nek az elektrosztatikusán kiegyenlítetlen chamozít szerkezetből. Az eddig 

szürke, szürkészöld bauxitban megjelenik a rozsdavorös hidrohematit, amely

idővel goethitté, lepídokrokíttá, illetve hematittá alakulhat. Az oktaéderes kő -  
3

felékben maradt A1 + ionokat a viz dipólmolekulái leszakítják az Al Si O -r é -
Z  Z  1 U

legekről és gibbsitet képeznek velük, A gibbsit sugaras-rostos aggregátumok, 

vagy fennőtt hipídiomorf táblás kristályok, formájában rendszerint repedés

illetve üreg-kitöltőként jelentkezik, A felbomló chamozit szerkezet megmaradt 

Al Si 0 rétegroncsait a csapadékvíz elszállítja, s ezek részben még a
Z  Z  -LU

bauxittesten belül, ugyancsak repedés-kitöltő kaolinittá /T am  Lung/, vagy a 

környező málló, nem bauxitos kőzetekből kiszabaduló kationokkal kapcsolód

va egyéb agyagásvánnyá alakulhatnak, A bauxíttörmeléket beágyazó lágy, diasz- 

poros agyagban észlelt bauxithoz képest kimagaslóan nagy kaolinit értékek 

/Tam  Lung; 30 % felett/ ezt alátámasztják.

Az agyagásvány szintézis mint mindenütt, itt is a fizikai-kémiai viszonyoktól 

nagymértékben függő folyamat, intenzitása helyileg változik. Ezt igazolja az 

is , hogy az agyagásvány-tartalom és az oxidációs folyamat előrehaladta között 

nem mutatkozik szabályszerű összefüggés. Ezzel szemben a gibbsit és hematit 

mennyisége az oxidáció folyamán nő, a chamozité pedig csökken,

Pirit, Főként a szürke, agyagos típusokban gyakori /Bán Long és Ba Xa 

^claystone^-jában/, de mennyisége ezekben sem haladja meg a néhány száza

lékot, Megjelenése; hexaéder és/vagyrombdodekaéder kombinációból álló opak 

szemcsék, a rétegzettségnek megfelelő orientációban. Ritkán ép, rendszerint 
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apró pikkelyes lepidokrokit-halmazból, vagy amorf vashidroxidból álló pszeu- 

domorfózává alakul, A szegélyek mentén igengyakran rostos-szálas, a sze

gélyre merőleges, 10 mikron vastagságú, valósziniileg valamilyen agyag-ás

ványból, esetleg alunitból álló ásványkoszoru figyelhető meg, amelynek kép

ződése a piritbomlással együttjáró helyi csökkenéssel hozható összefüggés

be,

Sziderit, Tized százaléknyi mennyiségben állandó járulékos összetevője a 

bauxitnak. Szemcsemérete a szubmikroszkópos tartományba esik,

A "claystone" tipusokban levélboritékra emlékeztető romboéder átmetszetek- 

ről ismerhető fel az egykor zónás szerkezetű sziderit, amely jórészt már opak 

limonittá oxidálódott,

Goethit, Különösen az oxidált tipusokban gyakori. Ilyenkor sliresen dusulhat az 

alapanyagban, vagy finom hártyaként a szemcsehatárokon, pórusokban, de meg

található egészen vékony bevonatként, illetve repedéskitöltés formájában azok

ban a zöldesszürke változatokban is, amelyeken szabad szemmel még nem fe

dezhetők fel az oxidáció nyomai. Feltehető, hogy az alapanyagban szubmikrosz

kópos goethit is van,

A goethit mennyisége néhány százaléktól 20-30 % -, de teljesen hiányozhat is,

A röntgenfelvételek szerint a goethit rácsa az esetek többségében néhány szá

zaléktól 25 %-ig terjedő mennyiségben tartalmaz izomorf AíOOH molekulát, /A  

helyettesités geometriai lehetőségét a goethitráccsal izomorf diaszporrács ad

ja meg; a chamozit oxidációja során felbomló oktaéderes At Fe /O H / kötésen pe

dig az összetételbeli feltételt biztosítják/, Azalumogoethit valószinüleg csakis 

másodlagos, nem szingenetikus a bauxit aluminium ásványaival. Ugyanis 

WEFERS vizsgálataiból tudjuk: az alumogoethit csak viszonylag nagy vas- és 

kis aluminium koncentráció esetén képződik. Magasabb aluminium koncentrá-
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cíó esetén képződik. Magasabb alumínium koncentráció a tiszta A 10 /O H / és a 

tiszta FeO /O H / fázisok képződésének kedvez. Más szóval a geethit rácsban je 

lenlévő alumínium azt jelzi, hogy az alumogoethit képződésekor az alumínium 

nagy része már kristályos állapotban le volt kötve.

Néhány esetben a röntgenfelvételek tiszta goethitet is kimutattak /péládul a 

Bta-159. sz. mintában/, Eszerint helyilega tiszta goethit képződésére is volt 

lehetőség.

A Bta-155 és 159 sz, mintákban a goethit apró "pizolit-embriók" -hoz hason

ló formák közepében található, körülötte sugaras diaszpor gyűrűvel, majd újabb 

koncentrikus goethit-sávval, Ez valószínűleg szakaszos epitaxia- a néhány mik

ronos goethit-aggregátumok kristályosodási gócul szolgálnak a diaszpor számá

ra. A képződés többszakaszos jellegét a váltakozó goethit/diaszpor/ goethit 

felépítés jelzi,

Hemavt, Néhány százaléktól 30 %-ig /általában 15-20 % / állandó összetevője 

a bauxitnak, Rendszeresen tartalmaz 1-2 % izomorf A1 O -at, ami arra m u-
Z d

tat, hogy -  legalábbis nagy része -  a kis A 1  O tartalmú másodlagos alumo-Zj ó
goethit dehidratációjával jöhetett létre. Más része feltehetően díagenetikusan 

elkülönült goethit /a  pizolitok, oolitok gömbhéjaiban található/ dehidratációjá

val képződött, s igy tiszta fázis lehet,

Az alapanyagban póruskitöltő, illetve gyakran slires képleteket, vagykonkré- 

ciókat alkot, vagy 1-2  mikron méretű álhexagonálís pikkelyként jelentkezik, 

Állandó alkotórésze a pizolitok, oolitok vasdus sávjainak is. Pszeudomorfózát 

képezhet pirit után. Az erősen oxidált változatokat szinte teljesen impregnál

ja.
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3 ,  A G Y A G Á S V Á N Y O K

Kaolinit, metahalloysit, A leggyakoribb agyagásvány; mennyisége 30 %-ig 

terjed, átlagosan 10-20  %, Általában szubmikroszkópos alkotórészedé mikro

kristályosán, repedéskítöltóként is ismert /Tam  Lung felszin /. Nagy része 

legalábbis a szubmikroszkópos kaolinit -  a claystonetipusu Bán Long- í, il

letve Ba X a-í mintákban valószinüleg a bauxitosodó üledék el nem bomlott 

maradványa. Más része epigenetikus, a chamozit bomlásterméke, Az epi- 

genetikus kaolinit egy része egyébként allochton is lehet; igy például a Tam 

Lung-i rés bauxitbreccsája mikrokristályos-kaolinites kötőanyagának képződ- 

déséhez bauxitidegen kőzetek bomlásából származó AlSiO^ is hozzájárulhatott,

A Bán Long-i "claystone" tipusu kőzetekben a bauxitosodó üledék törmelékes 

földpátjai utáni kaolinit pszeudomorfózák rostos, féregszerüen megtekeredett 

finom lemez-kei a diagenetikus kaolinitképződést bizonyítják.

Szeriéit íllit és 10 £ ös fílloszilikát. Néhány tized százaléktól 1-2 %-ig 

terjedő mennyiségben különösen a "claystone" típusokban gyakori, így Ma 

Meo-n és a Ba X a-i kemény diaszporos típusokban rendszerint teljesen hiány

zik, Bán Thau-ban igen kevés, Dong Dang-ban, Tam Lung-ban és Khon Pich- 

en viszonylag gyakoribb, Bán Long-on a legtöbb, Az alapanyag összetevője; 

mikroszkópban csak a Bán Long-i "claystone" típusokban volt azonosítható fi

nom, orientált, sárgászöld, vagy színtelen szálak, pikkelyek formájában, A 

többi mintából röntgenelemzéssel mutattuk ki. Maradvány-ásvány volta mel

lett szól az, hogy a jóminőségü bauxitokban kevesebb van, az éretlen, agya

gos típusokban pedig több,
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4 , T Ö R M E L É K E S  Á S V Á N Y O K

/kvarc, földpát, cirkon, rutil, turmalin, epídot?, piroxén/, A kvarc és föld- 

pát szinte minden típusban kimutatható, Még a jóminőségü, erősen oxidált 

Bán Thau-i mintákban is sikerült nagy nagyítással néhány mikrontól néhány 

10 mikronig terjedő méretű foldpát lécecskéket, szemcséket találni. Viszony

lag épek, csupán a hasadás! síkok mentén észleltünk hematit-, v„ hidrohema- 

t i ? -  dusulást, egészen apró, 1-2 mikron méretű pikkelyek formájában, A Bán 

Long-i mintákban feltűnően sok a homokszemcse méretű földpát törmelék, vi= : 

szonylag ép és enyhén agyagásványosodott formában egyaránt, Ba Xa-n  a 

bauxitösszlet alsó szintjét képező aleurolitos, agyagos üledékek jellemző al

kotórésze, ugyancsak rendszerint bontottan.

Az  esetek többségében sem a földpát-, sem a kvarc-szemcsék nem koptatot- 

tak. Csupán az erősen oxidált bauxítfajtákban gyakoriak a legömbölyített élek, 

de ez nem mechanikus, hanem inkább kémiai /k orróziós/ jelenség.

Cirkon, rutil, turmalin, epidot? és bontott piroxén? szemcséket csak keve

set találtunk, mindig törött, koptatott kristály törmelék formájában,

A titán ásványok az ílmenit és az anatáz. Mindkettőt röntgenfelvételekkel 

mutattuk ki. Az anatáz feltehetően szubmikroszkópos méretű és az alapanyag

ban dusul. Az ilmenit kőzetmikroszkópban nem különíthető el az opak hema- 

tittól,

II, SZÖVETI JELLEGEK

A Láng Són környéki bauxítok nagy többségénél világosan elkülöníthető egy 

pelítomorf, míkrotörmelékes, vagy leggyakrabban gumós szövető alapanyag, 

A gumós szövet abból adódik, hogy a szubmikroszkópos méretű szemcsékből
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álló anyag kerekeded, vagy lapított egységekre különül, amelyeknek határvo- 

nala többé-kevésbé diffúz. Sokszor az egyes gumók szélét mindössze néhány 

mikron méretű vasoxid-dusulás jelöli ki, A gumós szövettípus kétséges ese

tekben elkülönítő bélyeg: mikroszkóp alatt ugyanis 'csak bauxit-eredetű agya

gos üledékeken volt megfigyelhető.

Az alapanyag a jóminőségü típusokban rendszerint kristályosabb. Főként 

diaszporból és chamozitból, kisebb részben finomszemcséjű agyagásványok

ból és kvarc-földpát törmelékből áll, A kevésbé kristályos típusoknál itt-ott 

az aluminium-oxid-hidroxid xenomorf kristályos aggregátumok formájában 

szegregációként jelenik meg az alapanyagban.

Az alapanyagba többé-kevésbé éles határvonallal elváló szöveti elemek /o o li-  

tok, pizolitok, gömbszemcsék/ ágyazódnak be. Méretük néhányshor 10 mik

rontól többszáz mikronig terjedhet, A legjellegzetesebbek:

/ l /  Zegzugos aluminium-oxíd-hidroxid ásványokkal kitöltött, szinerézis

repedésekkel átjárt, "szeptária-tipusu" szemcsék. Lehetnek koncentri

kus-héjasok /ooidok/ és nem koncentrikus felépítésűek, is,

/& / "Geóda-tipusu” ooidok /közepük üreges, s az üregbe ídiomorf diasz- 

por-kristályok nőnek b e /,

/ 3 /  A különféle konkréciós, illetve ímpregnációs vasoxid feldusulások,

Szabálytalan alakú, sötétvőrös, vörös barna foltok, elnyúlt sávok ezek; 

opakok, vagy enyhén áttetszőek,

/ 4 /  Egyes mintákban tömeges póruskitöltő megjelenésű aluminium-oxid- 

-hidroxid feldusulásokat észleltünk. Jó kristályos kifejlődésnek, de 

eredetileg gél-állapotból történt kiválásukról a pórusok falával többé- 

kevésbé párhuzamos, többszörösen koncentrikus struktúrájuk árulko

dik,
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Egyes esetekben sem az alapanyag3 sem a szöveti elemek nem-kristályosak, 

Máskor mind az alapanyag, mind a szöveti elemek kristályosak, de a beágya

zott szöveti elemek kristályossági foka nagyobb. Előfordult olyan is, hogy 

alapanyag volt kristályosabb, és volt olyan is, hogy a beágyazott szöveti ele

mek kristályos sági foka eltért egymástól és az alapanyag kristályossági fo

kától is, Nagy vonalakban igaznak bizonyult az, hogy ajóminőségü bauxitok 

kristályosság), foka, jobb, mint, a rosszaké.

Gyakori a szöveti elemek enyhe orientációja.

III, A KÜLÖNBÖZŐ ÁSVÁNYOS ÖSSZETÉTELŰ BAUXITOK TERÜLETI 

ELOSZLÁSA

A Ma Meo, Dong Dang, Tam Lung felszini és Khon Pich másodlagos áthal

mozott "alluviális" bauxittelepein belül az elsődleges bauxltásványok elosz

lását tekintve természetesen semmiféle szabályszerűség nem mutatkozik, 

Összetételük meglehetősen egyöntetű, ami arra mutat, hogy egyazon telep 

áthalmozódása és az áthalmozódás során érvényesült szelekció hozhatta őket 

létre. Kivétel nélkül többé-kevésbé oxidáltak; diaszporos-hematitos összeté

telűéin, illetve a kevésbé oxidált típusokban chamizitosak, Másodlagos gibb- 

sitet is tartalmaznak.

Bán Long külön típust képvisel diaszpor igen kevés van benne és csak a -  

«  mennyiségileg alárendelt -  ''kemény” típusokban mutattuk ki, A claystone- 

típusok egytől-egyig boehmitesek. Sok bennük a törmelékes elegyrész,

A Tam Lung -  mélyszínt-i minták szövetileg a Bán Long-lakkal rokonok. 

Ásványos összetételük azonban még kevésbé bauxítos, mint a Bán Long-iaké, 

Feltűnően sok bennük a sziderít, Jellegzetesen nem-kristályos szövetnek, de 

gumósak,
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Ba Xa kemény bauxitjai a Ma Meo típussal analógok, A szeggregáció és a 

kristályosság foka azonban ezekben a mintákban kevés kivételtől eltekintve 

kisebb, mint a Ma Meo-i mintákban, A Ba X a-i agyagos "claystone" tipusu 

és átmeneti minták némi hasonlóságot mutatnak Bán Long claystone tipusu 

mintáival, de kevesebb bennük a törmelékes elegyrész,

A Ba X a-i előforduláson sikerült begyűjteni két olyan szelvény anyagát, ame

lyekben a bauxittest és az alatta közvetlenül települő gumós-oolitos szerke

zetű aleurolitos agyag jó feltárásában volt tanulmányozható, A csiszolatokban 

azt lehetett megfigyelni, hogy a kvarc-földpát szemcséket tartalmazó aleuro

litos agyag szövetileg és ásványtanilag is fokozatos-folytonos átmenettel ment 

át a fölötte lévő diaszporos bauxitba. Az agyagból fölfelé fokozatosan eltűnt a 

fóldpát és kvarc nagy része, szövete gumós-oolitos megjelenésűvé változott, 

az "oolitok" belseje azonban egyelőre homogén volt. Az átmenet következő tag

jában már itt-ott jókristályos aluhidroxid szeggregáció figyelhető meg, még

pedig elsősorban a gömbded szöveti elemek belsejében. Ugyanakkor még töb- 

bé-kevésbé ép fóldpát szemcséket is lehetett találni. Még följebb az oolitos 

szöveti jelleg egyre jellemzőbbé vált és sűrűsödtek a jókristályos alumínium- 

ásvány feldusulások, majd a szelvény felső harmadában már a Ma M eo-i típu

sokhoz teljes mértékben hasonló jóminőségü bauxit következett. Ezekből a 

szelvényekből azt a következtetést vontuk le, hogy itt a bauxitképződést fi

nom-homokos-agyagos üledék lerakódása előzte meg, s ez az agyagos üledék 

alakult, azután át bauxitfiá,

IV, K Ö V E T K E Z T E T É S E K

la, Paragenetikai sorrend és az üledékképződés fizikai-kémiai viszonyai 

A következő paragenetikai sorrendet sikerült megállapítani;
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1 . sz. táblázat

Relikt Szingenetikus
diagenetikus epige- 

netikus_ _
h ip er-
genetikuskorai késő'

"Tormelekis
ásványok.,
kaolinit, 
metahalloysit, 
monltn., i 11 * t / 
4itric.it, klorit

pirít,
am orf , Ál -gél ^hid 
roxidos),
chamosifc, 
iziderrt,

Voctokrozifc, 
rriaqnetit, -fc

fc

diaszpor
qoethit
anatáz

tclpcitböl-^ka<

Idpatböl-^-amc

goe,->hematft

kaol.-rdfasipo^

íw'ncréct'sstl:
dióskor

>(ínil -»kool.-ből- 
-» boehmit

r{ aluhidroxid

chomozitkol
a|umogocv
kaolinit is 
gibbsit

Vnagr|«titbol:
tmrtgbeititt

alumohf î atit

pirít

kovta-atifaiaí

A chamozit jelenléte azt jelzi, hogy képződésekor enyhén reduktív viszonyok uralkot-
3+tak, ellenkező esetben a vas Fe -ként kicsapódott volna, s nem tudott volna a Si- 

-Al-tetraéderekhez kapcsolódva a chamozit-rácsba beépülni /HARDER E. C ./1 9 6 5 /.

PORRENGA D. H. /1 9 6 7 / adatai alapján leginkább a 20°C körüli hőmérsékletű viz 

kedvez a képződésének.

Hasonlóan reduktív viszonyok között stabilis még a sziderit, a magnetit, a rodokro- 

zit és a pirit is.

A diaszpor VALETON I . , COMBES, P. ALLÉN V. T. és mások egybehangzó véle

ménye szerint ugyancsak enyhén reduktív környezetben jöhet létre amorf alumini- 

umhidroxid gélből, vagy -  amint azt PEDRO G. kísérletei, valamint KELLER W. D ., 

WESTCOTT J. F. és társaik vizsgálatai beigazolták, kaolinitból is képződhet reduk

tív E^-n enyhén savas közegben, lassú kilugozódás eredményeként.

A boehmit képződése SCHELLMANN W. vizsgálatai szerint semleges, vagy enyhén 

lúgos pH-n egyaránt végbemehet; keletkezésének a HCO^-ionokat tartalmazó kör

nyezet kedvez. PEDRO G ., KELLER W. D. és társaik szerint a kaolinit fent em

lített lassú lebontása során a diaszpor mellett, vagy helyette is képződhet a boeh

mit. COMBES P. szerint a diaszpor, illetve boehmit képződést meghatározó pH és 
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Eh viszonyok igen kis határokon belüli változása már az egyik, vagy másik fázis 

javára tolhatja el a rendkívül érzékeny egyensúlyt. Mindenesetre a Láng Son-i 

bauxitokban tapasztalt aluminium-ásvány együttes O körüli Eh-t és semleges, vagy 

enyhén savanyu pH-t valószinüsit.

2 .s z . táblázat

©

h 0

g ib b s it  
\

GIBBSo -ROEHM.
X

----------------- BOEHMIT ÉS/V. DIASZPOR'

HEMATIT

GOGHTIT

PIRIT-SZIBERIT
Ö  /A bauxit Al és Fe ásványainak redox-függő stabilitása/ MAGNETIT /Combes P.

' nyomán/

A képződéskor uralkodott fizikai-kémiai viszonyokat egyébként leginkább a pirit- 

-sziderit-hematit vasásvány-együttes segítségével lehet behatárolni. Ld. KRUMBEIN, 

és GARELLS diagramját, amely szerint Eh O —  0 ,2  és pH 5 ,5 -7  a legvalószínűbb.

Az üledékképződés során tehát redukáló közeg, enyhén savanyu pH és 20°C körüli 

hőmérsékletű^ HCO -ionokat is tartalmazó viz feltételezhető. Ilyen viszonyok a
«J

természetben meleg, trópusi mocsarakban vannak, amelyeknek kőzetaljzata mész

kő. A mészkő aljzatú mocsárnak az erózió-bázis szintjénkell lennie /=tengerpart/, 

ellenkező esetben a jó lecsapolást biztositó karsztosodó mészkövön nem alakulhat

na ki lefolyástalan mocsár. Ezzel többé-kevésbé rokon recens példát TAYLOR G. W. 

és HUGHES G. a Salamon-szigetekről ir le, ahol az egyik korall mészkőből álló 

szigeten /Rennel atoll/ elegyesvizü tavacska fenekéről aluminium-hidroxid géleken 

dús agyagot sikerült kimutatni. A szerzők szerint ennek kialakulásában igen fontos 

szerepet játszott bizonyos anaerob baktérium fajok élettevékenysége, amely ala

csony pH-ju és negativ Eh-ju mikrokörnyez etet biztosított, s igy képződhetett a pi- 

rites, aluminiumdus üledék.

A Láng Són környéki bauxitok változatos diagenetikus ásványparagenezise és szö

veti képe szükségessé teszi, hogy az előzőekben vázolt meglehetősen egyszerű fo

lyamatot kissé részletesebben tárgyaljuk és részfolyamatokra bontsuk.
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A szöveti megfigyelések szerint az üledék fejlődése során a többé-kevésbé 

amorf, vagy legalábbis kriptokristályos anyagra egyrészt egy határozott és 

egyre fokozódó kémiai elkülönülési tendencia, és szöveti átrendeződés jel

lemző 5 ezzel párhuzamosan egy kristályossági fok növekedés érvényesük A 

két folyamat nem független egymástól; a kémiai szeggregációt nagyobbrészt 

a kolloid anyag dehidratációja /-gélöregedéses kristályosodása/ inditja meg, 

és szükségképpen kiséri a szöveti átrendeződés.

A szegregáció egyébként elsősorban a vas és aluminiumtartalmu oxid-hid- 

roxidos fázisok között érvényesül, de érinti a jelenlévő bauxit-előtti agyag

ásványokat és egyéb szilikátokat is. Ezek a reduktív Eh, savanyu pH hatásá

ra fokozatosan lebomlanak, végül diaszporrá, vagy boehmitté alakulnak, A 

kriptokristályos alapanyagból legelőször a diazsp r válik külön és jelenik meg 

önálló kristályos ásványként, Ezzel párhuzamosan a vasoxid-hidroxid is állan

dósul és később fokozatos vizvesztéssel goeíhitté, majd hematittá alakul. Tud

juk, hogy a szegregációs jelenségek, a kolloid tulajdonságú anyagban általában 

a legkisebb anyagátrendeződés elve alapján gömbfelület mentén érvényesülnek 

/BÁRDOSSY G y ,/ ,  s igy diagenetikus oolitos-pizolitos szerkezet jön létre.

Nem törvényszerű azonban, hogy a szegregációt feltétlenül oolitos szerkezet

alakulás kis érje. Az alapanyagban számos helyen észleltünk szabálytalan, kü

lönálló díaszpor szegregációt is,

Az aluminium és vas-tartalmu fázisok szétválásával járó szerkezetalakulást 

kifejezetten kolloidkémiai jelenségként értelmezzük, ez a nem-kolloidként, va

lós zinüleg elsők között kivált chamozitot nem érinti.

Az elkülönülést feltehetően a vizzel telitett kolloid anyag dehidratációja indit

ja meg. Amint a dehidratáció fokozódik és előrehalad a gélöregedés, a gömb

héjas szerkezetű szöveti elemeket konkrakciós repedések szabdalják fel, ame

lyekben a szinerézis során keletkezett hig oldatokból jókrisSályos diaszpor vá
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lik ki. Ugyanez az "aktív" oldat a felelős az üledék pórusaiban található alu

mínium-ásvány fészkek egy részéért is, Ezt a folyamatot már a késői dia- 

genetikus fázisba helyezzük, A goethit ekkor fokozatosan hematittá alakul, 

s közben a szöveti képből következtetve az anyag többszöri átmozgatása követ

kezik be, amelynek során olyan törmelékanyagot cementálhat a friss agyagos 

üledék, és/vagy Fe-Al tartalmú gél, amely korábban már átesett a diagene

zis korai szakaszán, Az eredmény: a szegregáció és a kristályosság foka te- 

kíntetáben heterogén elemekből álló törmelékes-diagenetikus szöveti eleme

ket egyaránt tartalmazó szövet.

Az átmozgatás nem jelent szükségképpen szárazra kerülést, hanem történhe

tett víz alatt,(autigénbreccsa Képződés,) s ez esetben nem kell a diagenezis 

során többszöri lényeges Eh-változás okkal számolni.

Az ásványos összetétel és a szöveti kép alapján az oxidációs folyamatokat -  úgy 

mint alumo-hematit, alumo-goethit, pirit utáni pszeudomorfózák, jókristályos 

gibbsít. és másodlagos agyagásványok képződését, a chamozit-bomlást -  a kő

zetképződés epigenetikus szakaszába helyezzük,

Egyes telepeken /p l, Khon Pich, Ba Xa egyes részei/ helyi hipergenetikus 

folyamatokkal is számolhatunk, Ezek teletermális eredetű pirit-ereket és ko~ 

vás átitatásokat eredményeztek,

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Láng Són környéki bauxitok a chamozi- 

tos“kaolinit-boehmit-diaszporos redukált fácieshez tartoznak, s mint ilyenek 

az uráli és dél-kinai paleozóos bauxitokkal, az ariége-i bauxittal, illetve a 

Missouri állambeli Cheltenham formáció diaszporos tűzálló agyagával mutat

nak ásványtani és üledékföldtani-genetikai rokonságot, A BÁRDOSSY-féle osz

tályozás szerint a mediterrán és kazahsztáni típusok közötti átmenetet kép - 

vis el ik o
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Noha a megvizsgált minták többségénél bizonyos orientáció jeleit lehetett 

megfigyelni a szövetben, a diszporosodást mégis hangsúlyozottan elsődleges

nek tartjuk, s nem metamorfózissal magyarázzuk, A bauxitot kisérő agyagos 

üledékek ásványparagenezise ugyanis nem teszi indokolttá erősebb regionál- 

metamorfózis feltételezését. Az orientált üledékszerkezet véleményünk sze

rint. egyszerű rétegterheléses nyomás eredménye lehet, amit esetleg egészen 

enyhe dinamometamorfózis erősithetett fel, de ez az ásványos összetételt 

nem változtathatta meg.

A felhasznált vegyelem zés eket a BKV vegyi laboratóriuma készitette; a 

röntgenfelvételek és DTA-vizsgálatok az ELTE Ásványtani Tanszékén és az 

MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumában készültek, A mikroszftópi vizsgála

tokat magam végeztem az ALUTERV Földtani-Talajmechanikai Osztályának 

Reichert mikroszkópján, A mikrofotókat és diagramokat ugyancsak magam 

készitettem, illetve szerkesztettem,

A konzultációs lehetőséget és az épitő kritikát ezúton is köszönöm az 

ALUTERV-FKI geológus kollektívájának.

4 7 1 1

112



3. s z . táblázat

Az üledékes vasásvány-paragenezisek stabilitása a pH és 
redox viszonyok függvényében.
/KRUMBEIN és GARRELS nyomán. /
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CONTRIBUTION TO THE MINERALOGY OF THE LÁNG SÓN BAUXITES

/NORTH VIETNAM/

By

A 9 MIndszenty

ABSTRACT

Complex mineralogical and micropetrographic investigation of altogether 152 

bauxite samples from the Ma Meo, Tam Lung, Khon Pich, Bán Long 

occurrences of the Láng Són bauxite district resulted in the following state- 

ments„

-  The main primary constituents are diaspore, chamosite, siderite, goethite, 

pyrite and haematite with subordinate boehmite, magnetite,, Maghemite and 

anatase, I„ e„ , as to their mineralogical composition the deposits are similar 

to those at Ariege /F ra n cé /, in the Ural Mountains /U SSR / and to the fiint 

clays of the Cheltenham Formation in Missouri /U SA/„

= The micromorphological studies revealed that the above mineral assemblage 

fits intő the following paragenetic successiom

Relics Minerals of Minerals of diagenic Minerals of
synsediment- origin epigenic hypergenic
ary origin early laté origin

diagenic

fine elás- pyrite, a - diaspore goe-haem0 kaolinite,
tic mine- morphous goethite kaol-diasp. gibbsite,

pyrite

silica
ral grains 
kaolinite,

Fe-Ti pha- 
se, /hyd-

anatase .. ,diaspore /syn-
eretic/

alurno-
goethite,

metahalloy- rous/ cha- /b y  wea- impreg-
site, mont- mosite, s i - thering of nations
morillonite derite, ro- chamosite/
type clay
minerals,
sericite

dochrosite,
magnetite

formation of kaolinite by dis-

maghemite 
by oxid- 
ation of

integration of felspar, and magnetite
boehmite by leaching out of silica 
lica from kaolinite

alurpohae-
matite
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Important micromorphological phenomena recognized under the petrographic 
microscope are;

more or less continuous transition of an originally argillaceous 

matéria! intő the overlying alumina-rich "diasporite";

an overall segregation tendency of the alumina and iromcontaining 

phases during ageing and recrystallization of the amorphous mixed 

gel-phase; particularly pronounced in the case of concentrical fabric 

elements /ooids, pisoids/

weathering-indnced mineralogical alterations such as the decomposition 

of chamosite by oxidation which results in the formation of secondary 

goethite and fissure-filling gibbsite,

Based on the mineralogical and micropetrographic observations the following 

tentative reconstruction of the one-time environmentál conditions is given,

-  Deposition and bauxitization of the parent matériái of the Láng Són bauxites 

took piacé under redueing conditions in slightly acidic HCO -rich waters, theű
temperature of which was probably around 20 centigrades, These conditions 

are considered to be characteristic of tropical swamps formed on the surface 

of carbonatic bedrocks, near to the base level oferosion /near-shore position/. 

T he apparent analogy with a recent nearshore swamp described by TA YLOR 

and HUGHES from the Solomon Islands is pointed out, The alumina-rich pre- 

-bauxitic matéria! is considered to be analogous with the alumina-rich 

sediments found at the bottom of these swamps, Formation of the diasporites 

is taken fór the result of diagenic processes leading tothe segregation of alu- 

miniina from iron and to the removal of most of the silica,

Clastic textúrái elements of different degree of crystalliniy recognized under 

the petrographic microscope in most samples are interpreted as intraclasts 

common in other types of sedimentary rocks, and are considered to point to 

somé mechanical agents in operation during diagenesis,

Secondary, weathering-induced alteration of the primary /reduced-state/ őre 

is taken fór the direct result of the oxidation of chamosite on exposure,

4 7 1 1
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Octahedral ferrous ions of the chamosite structure are transformed intő 

ferríc iron when exposed to the effect of oxygen-rich, surficíal waters, are 

removed from the lattice ín the form of hydrous ferríc ions and are fixed 

sooner or fater as amorphous precipitations of ferríc hydroxide, Octahedral 

alumínium ions of the now unstable chamosite lattice are esily torn off by 

water dipols and símílarly to the ferric ions alsó hydrated alumina may 

migrate away from the "source" structure, bút sooner or fater it becomes 

deposíted ,/generally in form of fissure fillings/,

The A ! Si O fragments of the one-time chamosite structure may alsó be
Z  Z  1 U

carríed away by percolating waters, and form kaolinite elsewhere within the 

weathering bauxíte body.

Manuscr.ipt closed in 1977, received March 11, 1979

Address of the author

Miss Andrea Míndszenty

Budapest

Mészáros u„ 240

H-1016

Hungary
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A Láng S on -i körzet b a u x it-e lő fo rd u lá sa i  

Bau.xi.te occurrences of the LÁNG SÓN d is t r ie t
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F riss  és m á lló #  minta-párok ásványi ö ssz e té te le

MINERALOGY OF FRESIí/WEATHBRED PAIR3 OF 3AMPLES

/A l-m in e r a ls /
/Alum ínium -ásványok/

Fig. 6. sz. ábra
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A  F É N Y K É P T Á B L Á K  M A G Y A R Á Z A T A

L tábla,

1» Sziderites-aleuritos üledék közvetlenül a bauxit alatt /B a X a /. 1 N,

12,5 x

2, í?Bauxitosodó" agyagos üledék. Átmenet a fekü kőzetlisztes agyag és a 

fedő jóminőségü bauxit között. Már kivehető a gumós szerkezet, de 

kristályos aluminiumhidroxid szegregációnak még nincs nyoma,

/B a  X a /, I N , 20 x

3, Jó-kristályos aluminium-hidroxid szegregáció a bauxifosodó üledék 

egy ooidjában, /B a  X a /, Átmeneti tipus, I N , 20 x

4, Azonos a 3, képpel, de keresztezett nikolok között. Jól látható, hogy 

ez alapanyag és az ooidok nagyrésze mikroszkóposán még amorf, csu

pán a kép közepén levő ooidban látható szegregációs aluminiumhidroxid- 

dusulás /kristályos/. X  N, 20 x

II, tábla.

5, Kevéssé bontott földpát-maradvány közepes minőségű bauxitban /B a  Xa, 

átmeneti tipus/. -  X  N, 125 x

6, Jóminőségü, ooidos bauxit. A kép oldalsó részén az aoxidáció során 

képződött sötét szinü hematittal. /B a  X a-i szelvény felső ré sze /.

1 N, 1 2 ,5x

7, Jóminőségü bauxit. Póruskitöltő aluminiumhidroxid ásvánnyal. /B a  X a -i  

szelvény, felső r é sz /, IN, 50 x

4711
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L E G E N D  T O  T H E  P L A T E S

Plate I,

1, Siderite bearing aleurolitic clay, immediately underlying the bauxite 

/B a  X a /, 1 N, 12,5 x

2, Alumina-rich clay, Transitional phase between the siderite bearing 

underclay and the overlying high-grade bauxite, Note the apparent 

nodular structure, which is already a ''bauxitic" feature, bút yet 

without any sign of crystalline segregation of alumina, -  I N , 20x

3, Crystalline segregation of alumina within an ooid shell, /B a  X a /, 

Transitional phase, bút in a more advanced stage of bauxitization, 

- I N ,  20 x

4, The same as No 3, bút with crossed nicols, Note that most of the 

gorund-mass and the rest of the ooids are still amorphous at this 

resolution, -  X  N, 20 x

Plate II,

5, Medium-grade bauxite with the remnants of a feldspar fragment in 

the centre, /B A  Xa; transitional p h a se ,/X  N, 125 x

6„ High-grade bauxite of ooidic structure, The dark colouring is due to 

an enrichment of haematite formed by oxidation of chamosite, /B a  

Xa, top of the profile/, I N , 12,5 x

7, High-grade bauxite with pore-space filling alumina mineral, /B a  

Xa, top of the profile/, -  I N , 50 x

4 7 1 1
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