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A DUNÁNTÚLI EOCÉN KŐSZENEK BE-TARTALMÁRÓL

írta: Odor László

A ritkafémkutatási program során 1966-tól kezdődően részletesen vizs- 
gáltuk a dunántúli eocén kőszenek nyomelem-összetételét. Felhasználtuk a 
BKI és a MÉV színképelemzéseit, az egyes kőszénmedencékre a M. Áll. 
Földtani Intézetben, illetve a mecseki Ércbánya Vállalatnál készített földtani 
és fáciesvizsgálatok eredményeit. Ahol a mintavétel sűrűsége lehetővé tette, 
hogy kísérletet tegyünk a nyomelemek feldúsulásának és a kőszénképződés 
folyamatainak genetikai összekapcsolására, ott részletes fácies- és ősföldrajzi 
térképek készítésével próbáltuk elősegíteni az egységes geokémiai kép ki
alakítását.

A kőszénhamuban történő jelentős dúsulása s az ősföldrajzi kép kialakí
tásához való felhasználhatósága miatt kiemeltük a Be-ot. Indokolt ez azért is, 
mert hasonlóan egyéb fémekhez (Ge, Ga, V, Cu), több helyütt foglalkoznak a 
Be kőszénből való gazdaságos kinyerésének gondolatával. Az alábbiakban 
bemutatjuk a Be egyes részterületekre vonatkozó átlagait, eloszlási jellegze
tességeit, a hamutartalomhoz való viszonyát s vázoljuk, mely területeken és 
milyen nagyságrendű koncentrációi várhatók az eocén kőszenekben.

Az egyes kőszénterületek vizsgálatakor arra törekedtünk, hogy megis
merjük a Ве-tartalom horizontális változását. Ezért mind az aknaterületek, 
mind a mélyfúrások átlagait térképen ábrázoltuk. Az aknaterületekről, illetve 
a mélyfúrásokból gyűjtött mintaanyag elégséges mintavételi sűrűséget bizto
sított ahhoz, hogy felismerjük az anomális Be-tartalmú telepeket, illetik 
területegységeket (bár előfordult az az eset is, hogy a mintázást az anyag 
hozzáférhetősége szabta meg s nem a fáciestérképekre alapozott mintavételi 
terv). A Be-anomáliák mérete (területe) és alakja ezért nem mindig adható 
meg, csupán megjelenési helye és értéke tisztázható. A Ве-átlagok változása 
az alábbi jellegzetességeket mutatta. un)

Yi 1
A Be területi átlagai rí

A dorogi területen 33, bányászattal, illetve mélyfúrásokkal feltárt rész- 
egységben határoztuk meg a kőszén átlagos Be-tartalmát. A Be legnagyobb 
koncentrációit a csolnoki és mogyorósi mélyfúrások anyagában észleltük 
(Cs-692, Cs-707, M-83, M-89). A Ве-tartalom itt eléri a 250, illetve 160—200 
ppm értékeket (kőszénhamura számítva), míg a terület átlaga 22 ppm (1. 
táblázat).
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1. táblázat

A  dunántúli eocén kőszenek kőszénhamura vonatkozó Ве-átlagai (g/t) 
és dúsulási tényezői

* A Langford, F. F. módszerével számolt minimális anomáliaátlag.

L a n g f o r d , F. F. módszerével megpróbáltuk kiszámítani a Be egyes 
területekre vonatkozó minimális anomáliaátlagait. A módszer feltételezi, hogy 
a mintázás kiterjed a képződmény különböző területi és fáciesegységeire. 
Nagyszámú mintából a területi populáció átlaga és a koncentrációk átlaghoz 
viszonyított szórása kiszámítható. Anomáliának tekinthetjük azokat a min
tákat, amelyek a területi átlag plusz a szórás háromszoros értéke fölötti kon
centrációval jelentkeznek. Ha az anomális populáció szórását azonosnak vesz- 
szük a területi populáció szórásával s az anomális értékből indulunk ki, meg
határozhatjuk a minimális anomáliaátlagot. A módszert — a koncentrációk 
gyakorisági eloszlását szem előtt tartva — alkalmaztuk a vizsgált barnakő
szénterületek várható Be-koncentrációinak előrejelzésére.

A Be-koncentrációk gyakorisági eloszlása alapján (1. ábra) a dorogi terü
leten az anomálisan nagy Be-tartalmú telepekben sem várhatók 800—1000 
ppm-nél nagyobb egyedi értékek.

A Mány környéki kutatás során az eocén kőszenet csupán néhány mélyfúrás 
tárta fel, így a Be-tartalom horizontális változásáról nincsenek adataink 
(mindössze 6 mélyfúrás anyagát vizsgáltuk). A jelentősebb Be-koncentrációt 
a Hánytól ÉNy-ra eső fúrásokban (Má-13, Má-19) észleltük, az átlagos Be
tartatom 52 ppm (1. táblázat), a maximális Be-koncentráció egy mintában sem 
haladta meg a 250 ppm értéket.

A Tatabányai-medence területén 25 részegységben vizsgáltuk a kőszén 
Be-tartalmát. A bányában több szelvény mentén történt a minták össze
gyűjtése, ily módon azok jól reprezentálják az egész területet. Elemzéseket 
végeztünk olyan régi fúrások anyagából is, amelyek egy-egy aknaüzem terü
letére esnek. Ezek Be-átlagai jó egyezést mutatnak a bányabeli mintaanyag 
átlagával. A tatabányai terület Be-átlaga 84 ppm (1. táblázat). Nagy átlag
értékeket kaptunk a K-i részre eső VI. és VII. aknák területén (190, illetve
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168 ppm értékeket), valamint a Ny-i szegélyen a XV /c akna területén (138 
ppm). A középső rész, illetve a peremi területek megmintázott anyagát kis 
Be-koncentráció jellemzi. A koncentrációk gyakorisági eloszlását (1. ábra), s a 
szórást figyelembe véve a Tatabányai-medencében, a VI. és VII. aknák terü
letén várhatók kb. 400 ppm átlagértékű telepek is.

Az oroszlány—pusztavámi kőszénterületekről rendelkezésünkre álltak a 
kőszénösszlet fáciestérképei (K osa  L. munkája). A kőszenes összleten belül a 
homokos frakció gyakorisága alapján DNy—ÉK-i anyagszállítási irány álla- 
pítható meg. Kijelölhetők az időszakos szigetek és a láp partvonala is. A homo
kos képződményeket az oroszlányi III. akna területén is megtaláljuk, ugyan
csak É K —DNy-i csapásiránnyal. Ez az irány lehetett e területen is az anyag- 
szállítás fő iránya. A kőszenes összlet összvastagsági térképe alapján is csupán 
bizonytalan összefüggések adódnak. Az ÉK-i részen, Oroszlány vidékén, az 
összlet néhol 7 m vastagságú, míg D-en, Pusztavám környékén több helyütt 
eléri a 9 m-es vastagságot. A fáciestérképek alapján megrajzolható paleomor- 
fológia eléggé változatos. A bányabeli minták, illetve a fúrási anyag vizsgála
tával az oroszlány—puszta várni területen a változatos paleomorfológiai vi
szonyok miatt a kis távolságokon belül jelentkező elemkoncentráció-különb
ségek nem adhatók meg. Ehhez a mintavételi sűrűség sem elegendő. Kijelöl
hetők viszont a regionális tendenciák. A fáciestérképek Pusztavámtól D-re és 
К -re (kb. 2, ill. 4 km-re) jeleztek homokos képződményeket a kőszenes össz
leten belül — a törmelékanyag tehát D-ről, DNy-ról jutott a lápba. Az aknák, 
illetve fúrások Be-átlagai ezen a D-i, DNy-i területrészen, s főleg az alsó 
telejoekben, jelentősen meghaladják a pusztavámi (46 ppm), illetve orosz
lányi (30 ppm) átlagokat (1. táblázat), s elérik a 100, 150 és 240 ppm érté
keket is. A pusztavámi 46 ppm és az oroszlányi 30 ppm átlagértékek jól 
mutatják a regionális tendenciát, amely tehát jelzi, hogy a lápba jutott anyag 
Be-tartalma ÉK felé csökken. A koncentrációk gyakorisági eloszlása (1. ábra) 
és a szórás alapján becsült anomáliaátlag kb. 250 ppm, s az ilyen Be-átlagú 
telepek főleg a jDusztavárni aknák területén várhatók.

A Pusztavámtól DNy-ra, Mór környékén mélyített fúrások kőszénanyagá
nak Be-átlaga 42 ppm (1. táblázat), jól egyezik a pusztavámi terület átlagával 
s a lápba szállított anyag azonos származására utalhat.

A Balinka II. terület vizsgálatával lehetőség nyílott a kőszén nyomelem- 
tartalmának és az ősföldrajzi, képződési viszonyoknak részletes elemzésére. 
A viszonylag kis területre eső nagyszámú fúrás biztosította az elemkoncentrá
ciók lokális változásainak nyomonkö vetését. A kőszenes összletre több térkép- 
változatot készítettünk. A nyomelemátlagokkal való egybevetéskor figyelembe 
vettük a hamutartalom, a kőszénvastagság, az agyag/homok hányados, az 
összlet vastagság változásait mutató térképeket. Ezek alapján meghatározható 
volt a partszegély helyzete, s a tőzeglápba jutó vizek áramlási iránya. A Be 
főképpen a peremi kifejlődésekben dúsul, s a Ny-i szegélyen, a Ba-177. fúrás 
környékén mutat maximális telepátlagértéket (110 ppm).

A balinkai terület eocén kőszenének Be-átlaga 47 ppm (1. táblázat). 
A Be-koncentrációk gj^akorisági eloszlása (1. ábra d), a szórás és a részletes 
mintavétel figyelembe vételével, kb. 250 ppm értéknél nagyobb átlagos Be- 
koncentrációjú telepek nem várhatók.

A dudari terület eocén kőszenére a MÉV elemzési eredményei állnak ren-
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ölelkezésünkre. A Be-átlagérték 5 ppm (1. táblázat), 20—30 ppm maximális 
értékeket találunk. A területen belüli változást, a kevés minta miatt, nem 
tudtuk értékelni.

A Be-eloszlás sajátosságai

A továbbiakban rátérünk a Be-eloszlás kőszenes összletre kimutatott egyéb 
jellegzetességeinek rövid ismertetésére. Megvizsgáltuk a koncentrációk függő
leges változását, mind a többtelepes, mind a 2—3 telepes összletekben. Az alsó 
telepeket a kőszénhamura vonatkozóan mindenütt gazdagabbnak találtuk 
Be-ban. Példaként bemutatjuk a Dorogi-medence és a balinkai terület vonat
kozó adatait (2. ábra), jelezve, hogy ugyanezt a tendenciát észleltük a tata
bányai és az oroszlány—puszta várni területeken is.

Nemcsak a különböző hamutartalmú kőszenek és szenes agyagok Be- 
tartalmát vizsgáltuk, hanem a szenes összleten belüli agyagok, agyagmárgák

2. ábra. A  Be-átlagok változása a telepösszleten belül (kőszénhamura vonatkozó g/t) 

Fig. 2. Variation of Be averages within the seam sequence (ppm for coal ash)
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3. ábra. A kőszén és a kőszénhamu Be-tartalmának változása a hamutartalom függvényé
ben (Balinka)

31 = az összes minták száma az adott tartományban, Kha=a kimutatási határ alatti minták száma

Fig. 3. Be content in coal and coal ash versus ash content (Balinka)
31 = total number of samples in the field in question, Kha = number of samples below detection limit

nyomelemösszetételét is. A több száz minta vizsgálata azt mutatta, hogy e 
meddő képződmények Be-átlaga 10—47 ppm között mozog, tehát a kőszén - 
hamu Be-átlagával azonos nagyságrendű. Az oroszlány—puszta várni területen 
10 ppin-es értékeket kaptunk, míg Balinkán 24—44 ppm-et, s a márgák átlaga 
a részletesen vizsgált (100 minta) tatabányai területen elérte a 47 ppm-et. 
Mindez arra utal, bogy a kőszénhamu Be-koncentrációjához jelentősen hozzá
járult a képződés idején a lápba jutó szervetlen, törmelékes anyag. A szerves 
anyag dúsító hatásának tisztázására megvizsgáltuk a Be-tartalom változását 
a hamutartalom függvényében. Az eredményeket a balinkai és tatabányai 
minták vizsgálata alapján adjuk meg (3. és 4. ábra). A mintákat hamutartalom
intervallumokba (10%-os) soroltuk, s kiszámítottuk átlagait.*

* Megjegyzés: A minták hamvasztása a MÄFI-ban történt 3 — 5 g anyagmennyiség
ből, 6G0— 6 50 C°-on, 2 óra hosszat, nem számítva a felfűtési időt. Az ipari laboratóriumok 
a MNOSZ 7 00 — 55 sz. szabvány szerint határozzák meg a hamutartalmat, amely 1 g-ban 
adja megy a minta súlyát, az izzítás 850 +  25 C°-on, legalább két óra hosszat történik. 
A  két módszer eltérése miatt adataink a MEO vizsgálatokénál nagyobb hamutartalom- 
százalékot képviselnek.
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Az ábrákról a következő összefüggések olvashatók le. A 10%-nál kisebb, 
illetve a 10—20% hamutartalmú szenek Be-tartalma mind a kőszénre, mind a 
kőszénhamura jelentősen kisebb a 20—40, illetve 40—50% hamutartalom- 
intervallumba eső minták átlagánál, s gyakorlatilag megegyezik a 60—70% 
hamutartalmú szenes agyagok átlagával (40—50 ppm), mely utóbbi a kőszenes 
összleten belül vizsgált agyagok, márgák átlagával azonos. A szerves anyag 
dúsító hatása a Be esetében tehát nem egyértelmű, hiszen a legkisebb hamu- 
tartalmú szenek Be-átlaga csökken. Ez az összefüggés a nagyszámú vizsgálati 
minta alapján általánosnak tekinthető.

A 20—40% hamutartalmú kőszenek Be-átlaga főleg a tatabányai minták 
esetében szembetűnő s különbözik jelentősen a kisebb, illetve nagyobb hamu
tartalmú szenekénél. Erre az érdekes sajátságra, dúsulási mechanizmusra 
— részletesebb vizsgálatok hiányában — nem tudunk pontos magyarázatot 
adni. A képződési körülményekből, a partoktól való távolságtól, a lápban el
foglalt helyzettől stb. mind-mind függ a szenek hamutartalma s ily módon a 
Be-koncentráció is. Az egyes telepek,,átlagos” hamutartalma is változhat tehát

hamu

4. ábra. A  kőszén és a kőszénhamu Be-tartalmának változása a hamutartalom függvényé
ben (Tatabánya)

M=az összes minták száma az adott tartományban, Kha = a kimutatási határ alatti minták száma

Fig. 4. Be content in coal and coal ash versus ash content (Tatabánya)
M= total number of samples in the field in question, Kha = number of samples below detection limit
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ily módon. A telepek Be-tartalmának változása (felfelé történő csökkenése;
2. ábra) kapcsolatban állhat a hamutartalom változásával, csökkenésével, 
azaz a tőzeglápban a vízáramlásoktól távolabbi, nyugodt képződési körül
mények uralkodóvá válásával.

A Be — hamura vonatkozó — átlagait kőszénre is átszámoltuk. A 3. és 
4. ábrán a hamutartalom függvényében ezeket az értékeket is láthatjuk. A kis 
hamutartalmú kőszenek Ве-tartalma a kőszénanyagra vonatkoztatva rendkívül 
kicsi, nem haladja meg a 3—6 ppm értéket, s gyakorlatilag megegyezik a 
Vinogradov-féle üledékes kőzetátlaggal (3 ppm).

A vizsgált dunántúli területek kőszénre vonatkozó Be-átlaga 10 ppm, a 
tatabányai területen kaptuk a maximumot: 22 ppm-t.

Ö s s z e f o g l a l v a  : Vizsgálataink alapján a dunántúli eocén barna
kőszenek Ве-tartalma átlagos. A j)ontosabb megítélés céljából az átlagokat a 
Szovjetunió különböző korú és minőségű kőszeneinek több ezer elemzésből szá
mított átlagával hasonlítottuk össze. Ez az érték kőszénhamura 37 ppm. 
Az 1756 dunántúli minta alapján kőszénhamura számolt átlagérték 43 ppm, 
ez megegyezik a Szovjetunió fent említett kőszénátlagával. Jelentősebb Be- 
koncentrációt csupán a tatabányai területen észleltünk. A Be a kőszenes össz- 
leten belül az alsó fekü telepekben ér el viszonylag nagy koncentrációt, s a 
tőzegláp szegélyén képződött közepes hamutartalmú kőszenekben dúsul; 
a peremektől távolodva értéke csökken. A kőszénre vonatkozó Be-átlag 
(3—6 ppm) megegyezik pl. az USA különböző területeiről származó szenek 
átlagos Be-tartalmával is, amely 1,5—3 ppm között mozog. A Be-dúsulás 
mechanizmusa nem világos, irodalmi adatok szerint ui. néha a legkisebb 
(3,5%) hamutartalmú szenekben éri el nagy koncentrációit. A különböző terü
leteken s különböző földtani korokban képződött szenek eltérő sajátságokat 
mutatnak, vizsgálataink a Be érdekes geokémiai viselkedéséhez szolgáltatnak 
újabb adatokat.
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ON THE Be CONTENT OE THE TRANSDANUBIAN EOCENE
COALS

by
L .  O d o r

Over 170 samples were tested for Be in the Transdanubian Eocene coals 
and the barren rocks (clay-marl) within a coal-bearing sequence. In each 
area average Be content of the coal was determined in several unit portions 
developed by mining or drilling and the lateral distribution pattern of the 
elements showed the occurrences of anomalies. The frequency distribution of 
Be served as a basis for calculating the approximate value of the anomaly- 
averages to be expected. According to the author’s data, the Be averages of 
coal were, as found in coal ash, always the highest in the bottom seams and 
decreased in the seams upwards. The average in barren rocks within a coal 
formation is of the same order as the Be average of coal ash. An analysis of the 
relation between the ash content and the concentration of elements showed 
that the Be content o f coals with an ash content under 20% was significantly 
below that of samples having an ash content of 20 to 50%. This holds good in 
case of coal as well as coal ash. According to great many analyses, the Trans
danubian coals showed a Be average equalling 43 ppm for coal ash.




