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Irta: Nagy Béla

A Magyar Állami Földtani Intézet Geokémiai Osztályán a ritkafémkutatási 
program keretében feladatom 1967-ben és 1968-ban a Mátra hegységi földtani 
képződmények áttekintő geokémiai vizsgálata volt. Ennek eredményeiről, & 
hidrotermális képződményeket kivéve, jelentés formájában már korábban 
beszámoltam (Nagy Béla 1968).

A hidrotermális képződményekre vonatkozó vizsgálati eredmények is
mertetése és ezek értékelése jelen dolgozat feladata. A Mátra hegységi hidro
termális képződmények ércföldtani-, teleptani- és ásványtani viszonyaival 
eddig már többen, geokémiai vizsgálatával viszont csak kevesen foglalkoztak.

A hidrotermális ércesedések nyomelem-tartalmáról eddig minőségi adat okat 
Rozlozsnik P. (1942), Kiss J. (1960) és K och S. (1966), mennyiségi adatokat 
Sámsoni Z. (1966) közölt.

A Mátra hegység területén három különböző területen ismerünk hidro
termális ércelőfordulásokat. Ezek a következők:

1. Nyugat-mátrai, vagy gyöngyösoroszi ércesedési terület.
2. Közép-mátrai ércesedési terület.
3. Kelet-mátrai ércesedési terület:

a) Recski, vagy lahócai tömzsös ércesedés
b) Parádfürdői ércesedési terület
c) Recsk, mélyszinti ércesedés. (Ez az ércesedési terület, mivel még kutatás 

alatt áll, vizsgálatunk tárgyát nem képezhette.)

1. A Mátra hegységi hidrotermális ércesedési területek ércföldtani jellemzése

1. A n y u g a t - m á t r a i  hidrotermális ércesedési terület a kutatások 
mai állása szerint a Gyöngyösoroszi, Mátrakeresztes és Mátraszentimre községek 
közötti, kb. 30 km2-nyi területre terjed ki. A terület határait északon a Mátra
szentimre közelében levő Darázshegy és a Terézhegy, nyugaton a Tóthegyes 
és a Világoshegy, keleten a Nagyátalkő és a Nagy-Henc, délen az Asztagkő 
és a Hársashegy kiemelkedései alkotják. Az ércesedés ezen a területen teléres 
megjelenésű.

Az érctelérek mindenütt a tortonai emeletbeli sztratovulkáni képződmé
nyekben, az ún. középső, vagy változékony andezitösszletben fejlődtek ki. 
Helyzetüket és kifejlődésüket a területet ért tektonikus mozgások szabták 
meg.
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A nyugat-mátrai ércescdési terület ércásványainak
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1. táblázat
mennyiségi színképelemzési eredményei g/t-ban
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1. táblázat folytatása
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1. táblázat folytatása



400 N a g y  В.

A telérek csapásirányuk szerint három csoportba oszthatók: ÉÉNy— 
DDK-i, ÉÉK—DDNy-i, NyÉNy—KDK-i telér csoport ok. Ezek közül a 
NyÉNy — KDK-i csapásúak biztosan idősebbek, de lényeges korkülönbség a 
-telérek képződésében nincs.

A területről У id ács A. (1967) 19 érctelért ismertetett:
1. Károly-telér
2. Péter-Pál-telér
3. Aranybányabérc-t elér
4. Arany Péter-telér
5. Kiskút-telér
6. 1600-as-telér
7. Hidegkúti-tel érek
8. Szákacsurgói-telér
9. Malombérci-telér

10. Szentimre-telér
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1. táblázat folytatása

jamesonit, semseyt. boulangerit 
miargirit, antimonit, pirít II 
kalcit, pirít III, markazit 
fluorit II, ametiszt, barit 
cölesztin, gipsz I, inezit 
rodokrozit, kaiéit II, dolomit 
kvarc III (máramarosi gyémánt)

2. A k ö z é p - m á t r a i  ércesedéskutatása 1958-bankezdődött.Jelenleg 
a kutatás alatt álló új hidrotermális ércterület a Mogyorósorom, Nagy- és 
Kis-Lipót, fludolftanya, Csatornafolyás, Nagylápafő, Csórhegy, Nyirjesi va
dászház, Névtelenbérc, Aranybányafolyás vidékét öleli fel.

Az érces telérek itt is az ún. középső, vagy változékony rétegvulkáni ande- 
zitösszletben fejlődtek ki és a kutatás eddigi eredményei szerint kivétel nélkül 
ÉNy—DK-i törésrendszerekhez kapcsolódnak.

A hidrotermális telérek kitöltésében a nyugat-mátrai területtől némileg 
eltérő, szegényesebb elsődleges ásványtársaság vesz részt. A legnagyobb különb
séget az jelenti, hogy itt az uralkodó érckísérő meddőásvány — a nyugat- 
mátrai ércesedési területen megszokott kvarc helyett — a durvakristályos 
fehér kalcit. Az ércesedés ásványtársasága az irodalmi adatok (Kiss J. I960, 
V id a c s  A. 1965, K och  S. 1966) és saját megfigyeléseink szerint a követ
kezők :

arany kalkopirit, pirít 
galenit, szfalerit, tetradimit 
bizmutin, markazit, arzenopirit 
fakóérc, kalcit. kvarc, ametiszt 
fluorit, barit, j^aligorszkit

26 M A FI Évi Jelen tés 1969. évrő l
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A közép-mátrai ércesedési terület éreásyányainak
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2. táblázat
mennyiségi színképelemzési eredményei g/t-ban

26*
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3. A k e l e t  - m á t r a i  ércesedési terület Parádfürdő, Kecsk és Mátra- 
derecske községek között terül el. Az ércesedés központja a recski Lahócahegy, 
de ettől távolodva Parádfürdő felé, a Fehérkő, a Hegyeshegy, a Vörös-vár és 
a Veresagyagbérc kőzetei is ércet tartalmaznak.

Az ércesedés mellékkőzete (a nyugat- és közép-mátrai ércesedési terüle
tekénél idősebb) eocén korú biotit-amfibolandezitből és dácitos andezitből álló, 
réteg vulkáni összlet.

A Lahócahegy és a környező parádfürdői hegyek biotit-amfibolandezitje 
a hidrotermális oldatok hatására csaknem teljes tömegben átalakult. Főleg az 
agglomerátumok és a tufa képződmények lazább szerkezete kedvezett a hidro
termális oldatok széles területen való szét áramlásának, melyek következtében 
ezek a kőzetek teljesen elbontódtak.

A hidrotermális működés során az erőteljes kovásodással tömzsös, fészkes, 
gumós és néha teléres szerkezetű érctelepek alakultak ki.

a) A Lahócahegy gerincének középső részén — eddigi ismereteink sze
rint — nagyjából EÉNy—DDK-i elrendeződéssel 11 szabálytalan alakú, 
10—120 m 0 -jű  érces tömzs alakult ki. Ezek a változó érceloszlású és változó 
fémtartalmú érckiválások, mint finom hintésű átitatódások (impregnációk), 
az eredeti szilikátkőzetanyag nagymérvű kiszorítása és átalakítása révén 
jöttek létre.

Az érctestek legjelentősebb ércásványai az enargit, luzonit, tennantit és 
я pirit.
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2. táblázat folytatása

Az ércesedés ásványtársasága Sztrókay  K . (1940) és K och S. (1966) 
vizsgálatai alapján a következő:

pirít, enargit, luzonit 
tennantit, galenit, szfalerit 
tenorit, seligmanit, lantit 
markazit, arany, klaprothit 
wittichenit, emplektit, galenobiznmtit 
guanajuatit, kalcedon, kvarc 
kaolinit, dickit, hidromuszkovit 
kalcit, dolomit, barit

Ъ) A parádfürdői ércesedés az előzőekben már említett Fehérkő, Vörösvár, 
Hegyeshegy és Veresagyagbérc nevű hegyek környezetében fejlődött ki. Ezt a 
területet erősen elbontott (agyagásványosodott, alunitosodott) amfibolandezit 
és dácit építi fel. Ezekben a kőzetekben több helyen előbukkan az érc, de 
legtöbbször csak nyomokban.

Az ércesedés K is v a r s á n y i  G. (1954) szerint teléres és hintett jellegű, 
amely a Recsk környéki, Lahóca központú főércesedés peremi kifejlődésének 
tekinthető.

A terület elsődleges ásványai K och  S. (1966) szerint a következők:
galenit, szfalerit, pirít 
kalkopirit, tennantit, kvarc
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A kelet-mátrai éreesedési terület ércásványainak
a ) B e c s  к — l a h ó c a i
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3. táblázat
mennyiségi színképelemzési eredményei g/t-ban
tömzsös ércesedési terület
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II. A Mátra hegység! hidrotermális ércesedési területek geokémiai jellemzése

A Mátra hegységi hidrotermális ércesedések geokémiai vizsgálatánál csak 
a fő ércásványok színképelemzéseire szorítkoztunk.

Vizsgálatainkhoz az előzőekben ismertetett részterületekről számos érces mintát 
gyűjtöttünk, melyekből 131 db ércásvány-preparátumot készítettünk. Az érces minták 
begyűjtésében a nyugat-mátrai területen Siklóssy S. és Félegyházi Zs., a közép- 
mátrai területen Félegyházi ZS. és Nagymányoki F., a kelet-mátrai területen Török K. 
volt segítségünkre, amit ezúton is köszönünk.

Az ércásvány-preparátumokból a MÄFI Színképlaboratóriumában Zentai P. (1967) 
módszere szerint speciális mennyiségi színképelemzések készültek. Ezek eredményeit 
ércesedési területenként és ércásványonként az 1— 3. táblázaton foglaltuk össze.

Vizsgálati eredményeink értékelését elemenként a következőkben adjuk 
meg:

Ag. Mindhárom ércesedési területre jellemző ritkaelem. Önálló ércásványa 
ásványtani ritkaságként (miargirit) csak Gyöngyösoroszin ismert. A vizsgált 
ércásványok átlagos ezüsttartalmát a 4. táblázat szemlélteti.

Az átlagokból kitűnik, hogy a galenitek ezüsttartalma a legjelentősebb, 
de a kelet-mátrai szfaleritek, a recski pirit és a parádfürdői fakóérc is jelentős 
mennyiségű Ag-t tartalmaznak. A többi ércásvány ezüsttartalma lényegesen 
ezek alatt marad.

As. Az arzén a kelet-mátrai ércesedési területen főelemként, önálló ás
ványokat alkotva fordul elő (enargit, luzonit, fakóérc stb.), de ezen a területen 
a többi ércásvány is jelentős mennyiségű As-t tartalmaz (5. táblázat).

A nyugat-mátrai és közép-mátrai ércesedési területen az arzenopirit 
ásványtani ritkaságként ugyan ismert, mégis az As fő hordozó ásványa a 
pirit. Itt jegyezzük meg, hogy a gyöngyösoroszi területen az As a jűritekben 
a mélyebb szintek felé dúsul.

Bi. Gyenge nyomként mindhárom ércesedési területen előfordul. A leg
nagyobb koncentrációit a recski rézércekben találtuk, ahol mennyisége az 
enargitokban átlagosan 400 g/t, a luzonit okban 200 g/t.

Cd. A Mátra hegységi ércásványok jellemző ritkaeleme. A legnagyobb 
koncentrációit a recski luzonitokban és a gyöngyösoroszi wurtzitokban találtuk 
(6. táblázat).

Vizsgálati eredményeink szerint a Cd, koncentrációit illetően, a Mátra 
hegységi ércesedési területeken az egyik legfigyelemreméltóbb nyomelem, ami 
ipari szempontból is érdekes lehet. A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a 
Cd-nak, a közép-mátrai ércesedési területről, cementációs zónából önálló 
szulfidásványa (greenockit) is ismert, ami a szfaleritek magas Cd-tártalmából 
másodlagosan keletkezett.

Со. A kobalt gyenge nyomként mindhárom mátrai ércesedési területen 
jelentkezik, wurtzitban, szfaleritben, piritben és enargitban. Legnagyobb 
koncentrációját a gyöngyösoroszi wurtzitokban találtuk, ahol az átlagos 
mennyisége 200 g/t.

Cu. A Mátra hegységi polimetallikus érctelepek jellemző főeleme. Önálló 
ércásványai: kalkopirit, enargit, luzonit és fakóércek. Ezek mellett a réz az
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4. táblázat

A Mátra hegység! hidrotermális ércesedési területek ércásványainak átlagos Ag-tartalma
g/t-ban

A Mátra hegységi hidrotermális ércesedési területek ércásványainak átlagos As-tartalma
g/t-ban

6. táblázat

A Mátra hegységi hidrotermális ércesedési területek ércásványainak 
átlagos Cd-koucentrációi g/t-ban
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összes többi ércásvány felépítésében is, mint lényeges és állandó nyomelem 
részt vesz (7. táblázat).

Ga. Mind a három ércesedési területen előfordul. Hordozó ásványai a 
szfalerit, fakóérc és a galenit. A legnagyobb koncentrációját a kelet-mátrai 
ércesedési terület szfaleritjeiben és fakóércében éri el (8. táblázat).

Ezek a koncentrációk feltétlenül figyelemre méltók, mert Feiser, J. 
(1966) szerint külföldön már ennél lényegesen kisebb koncentrációkat is gaz
daságosa n kinyernek.

A nyugat-mátrai területen — a Szentimre-telér adatai alapján — úgy 
tűnik, hogy a Ga mennyisége a szfaleritekben a mélység felé nő.

Ge. A kelet-mátrai és közép-mátrai ércesedési terület jellemző nyomeleme. 
Legnagyobb koncentrációit (9. táblázat) a kelet-mátrai fakóércekben és szfa
leritekben találtuk.

A kelet-mátrai ércásványok magas Ge-koncentrációja Feiser, J. (1966) 
és Földváriné Vogl M. (1967) adatai alapján ipari szempontból is érdekes 
lehet, ezért célszerű lenne a recski rézérckoncentrátum Ge-tartalmát is meg
vizsgálni.

Hg. Mindhárom Mátra -hegységi hidrotermális ércesedési területen elő
fordul. Önálló ércásványa (cinnabarit) ásványtani ritkaságként csak a nyugat- 
mátrai ércesedési területen ismert, ahol a többi ércásvány is Hg-tartalmú. 
Maximális mennyisége szfaleritben 600 g/t, wurtzitban 400 g/t, pirít ben és 
antimonitban 10 000 g/t.

A közép-mátrai és kelet-mátrai ércesedési területen csak a szfaleritek 
tartalmaznak maximálisan 400—600 g/t Hg-t.

In. Mindhárom ércesedési területre jellemző ritkaelem. A legnagyobb 
koncentrációit a ZnS ásványokban és a fakóércekben találtuk. A szfaleritek 
In-tartalmával, az indium keresettsége miatt, már korábban külön dolgozat
ban fogla]koztunk (Nagy B. 1969), ahol megállapítottuk, hogy a kelet — mátrai 
szfaleritek In-tartalma műrevaló, másrészt kimutattuk, hogy a gyöngyösoroszi 
területen a szfaleritek In-tartalma a mélység felé nő. A szfaleritek mellett 
néhány egyéb ércásvány is In-tartalmúnak bizonyult (10. táblázat).

Mn. A Mátra hegységi ércásványokban gyakori nyomelem. Átlagos menv- 
nyiségeit, részterületenként és ércásványonként a l l .  táblázat szemlélteti.

Mo. Mind a három ércesedési területen kimutattuk. Mennyisége jelen
téktelen. Maximális mennyiségei: a nyugat-mátrai ércesedési területen szfale
ritben 16 g/t, kalkopiritben 60 g/t, pirít ben 160 g/t; a közép-mátrai ércesedési 
területen: szfaleritben 6 g/t, kalkopiritben 60 g/t, piritben 160 g/t; a kelet
mátrai ércesedési területen: Recsken szfaleritben 100 g/t, Parádfürdőn szfa
leritben 10 g/t.

Ni. A vizsgált nyomelemek közül a Mátra hegységi ércesedési területek 
egyik ,,legritkább” nyomeleme. Mind a három területen kimutattuk; maxi
mális koncentrációját (60 g/t) egy gyöngyösoroszi piritben találtuk.

Pb. A Mátra hegységi j^olimetallikus hirdotermális ércesedések egyik fő
eleme. Legfontosabb önálló ásványa a galenit, mely mellett — ásványtani 
ritkaságként —- a nyugat-mátrai területen bournonit, jamesonit, semseyit és
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7. táblázat

A  Mátra hegység! hidrotermális ércesedési területek éreásványainak átlagos Cu-t art alma
g/t-ban

8. táblázat
A  Mátra hegységi hidrotermális ércesedési területek éreásványainak 

átlagos Ga-koncentrácioi g/t-ban

9. táblázat
A Mátra hegységi hidrotermális ércesedési területek ércásványainak 

átlagos Ge-koncentrációi g/t-ban
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10. táblázat

A Mátra hegység! hidrotermális ércesedési területek ércásványainak 
átlagos In-koncentrációi g/t-han

11. táblázat

A Mátra hegység! hidrotermális ércesedési területek ércásványainak 
átlagos Mn-koncentrációi g/t-han

boulangerit, a kelet-mátrai terülten (Recsken) galenobizmutit és guanajuatit 
fordul elő. Ezeknél azonban lényegesen jelentősebbek az egyéb ércásványokban 
nyomelemként lekötött ólom-mennyiségek (12. táblázat).

Sb. A Mátra hegységi polimetallikus hidrotermális ércesedési területek 
jellemző ritkaeleme. Önálló ércásványai csak ásványtani ritkaságként fordul
nak elő, ezek antimonit, bournonit, jamesonit, semseyit, boulangerit. Az ezek
ben lekötött Sb-mennyiségnél lényegesen nagyobb az a mennyiség, ami a 
főbb ércásványokban nyomelemként van lekötve (13. táblázat).

Sn. Mind a három ércesedési területen jellemző ritkaelem. Ásványtani 
ritkaságként önálló ásványa (stannin) is ismert. A vizsgált ércásványokban 
nyomelemként is gyakran előfordul. Mennyisége jelentéktelen (14. táblázat).
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12. táblázat
A  Mátra hegység! hidrotermális ércesedési területek ércásványainak 

átlagos Pb-koncentrációi g/t-ban

13. táblázat
A Mátra hegységi hidrotermális ércesedési területek ércásványainak 

átlagos Sb-koncentrációi g/t-ban

11. táblázat
A  Mátra hegységi hidrotermális ércesedési területek ércásványainak 

átlagos Sn-koncentrációi g/t-ban
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15. táblázat

A Mátra hegység! hidrotermális ércesedési területek ércásványainak
átlagos Zn-koncentrációi g/t-ban

Te. Vizsgálataink során csak a kelet-mátrai ércesedési területről származó 
órcásványok bizonyultak Te-tartalmúaknak, ahol a Te koncentrációja a fakó- 
ércekben átlagosan 1600 g/t, a markazitban pedig 6000 g/t volt.

TI. A vizsgált ércásványok közül a nyugat-mátrai piritek (max 60 g/t) 
-és antimonitok (max 160 g/t), valamint a kelet-mátrai enargitok (max 
160 g/t) és markazitok (max 60 g/t) bizonyultak Tl-tartalmúnak.

Zn. A Mátra hegységi polimetallikus hidrotermális ércesedési területek 
fő érces eleme. Legfontosabb ércásványai a szfalerit, wurtzit és a fakóércek, 
ásványtani ritkaságként ezeken kívül még a mátrait ismert.

A fő ZnS ásványokon kívül a többi ércásvány is komoly Zn koncentráció
val bír (15. táblázat).

III. Geokémiai vizsgálati eredményeink értékelése

Geokémiai vizsgálataink során az egyes ércesedési területeken a következő, 
figyelemre méltó dúsulásokat mutattuk ki.

1. A nyugat-mátrai területen a főbb érces elemek (Pb, Zn, Cu) mellett 
számos nyomelem (Ag, As, Bi, Cd, Co, Ga, Ge, In, Hg, Mo, Ni, Sb, Sn, TI) is 
megjelenik. Ezek közül az Ag a galenitben, a Cd és In a wurtzitban, illetve a 
szfaleritben fordul elő jelentősebb mennyiségben. A többi nyomelem mennyi
sége jelentéktelen.

2. A közeli-mátrai ércesedési terület a ritkafém-dúsulási viszonyok tekin
tetében a nyugat-mátrai ércesedési területhez hasonló. Ezen a területen is a 
galenitek Ag- és a szfaleritek Cd-tartalma lehet jelentős.

3. A kelet-mátrai ércesedési terület a ritkafém-dúsulások tekintetében az 
egyik legreményteljesebb terület. A fő érces elemek (Cu, As, Sb, Pb, Zn) 
mellett itt a szfaleritekben és a fakóércekben jelentős mennyiségű Ga, Ge és 
In fordul elő, de említésre méltó a piritek Ag- és a fakóércek Те-tartalma is.

Vizsgálati eredményeink szerint a Mátra hegységi ércesedési területek
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geokémiai szempontból rendkívül hasonlók egymáshoz. A Te kivételével mind 
a három területen ugyanazokat a nyomelemeket találtuk. Eltérés az egyes 
területek között csak a nyomelemek mennyiségi viszonyaiban mutatkozik. 
Tendenciaként megállapítható, hogy a vizsgált elemek nagy része a kelet-mátrai 
terület ércásványaiban éri el a maximális koncentrációt.

A ritkafém-prospekción túl vizsgálatainkkal néhány, geokémiai szempont
ból érdekes genetikai kérdést is érintettünk. így a teléres ércesedési területek 
(nyugat- és közép-mátrai terület) ércásványainak ritkaelem-adatai alapján 
megállapítottuk, hogy a különböző csapásirányú telérek közel egyidőben 
keletkeztek, mivel az ércásványaik nyomelem-asszociációiban nincs különbség. 
Nem találtunk különbséget az eltérő meddőásvány-tartalmú telérek ércásvá
nyainak ritkaelem-asszociációjában sem, ami azt jelenti, hogy az ércásványok 
keletkezésekor a hidrotermák fiziko-kémiai viszonyai még azonosak voltak. 
Néhány nyugat-mátrai telér ércásványainak vizsgálati adataiból (Károly- 
telér, Szentimre-telér stb.) figyelemre méltó zónáció állapítható meg, ahol 
a mélyebb szintek felé a legszembetűnőbb az As, Ga, In és Sn dúsulása. Az 
egyes ércásvány-generációk vizsgálatával megállapítottuk azt is, hogy az 
első generációjú ércásványok többféle és nagyobb koncentrációjú ritkaelem- 
társulást tartalmaznak, mint a második, illetve harmadik generációk, melyek
ben főleg az alacsonyabb hőmérsékletre jellemző Sb és Hg dúsult.
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ORE MINERALS' GEOCHEMISTRY OF THE HYDROTHERMAL 
ORE MINERALIZATION AREAS IN THE MÁTRA MOUNTAINS

by
B. Nagy

In 1967 and 1968 the Geochemical Section charged the author with the 
geochemical survey of the Mátra Mountains. The other results having been 
already issued (B. N ag y  1968), the present paper deals with the data concern
ing the hydrothermal formations.

Hydrothermal ore mineralization is known in three different sectors of 
the Mátra Mountains. It has developed in form of veins in the West and 
•Central Mátra while in the East Mátra meso-epihydrothermal stocks and 
impregnations have been formed. The country rock is represented by a Middle 
Miocene stratovolcanie andesite sequence in the West and Central Mátra, and 
by an Upper Eocene da cite-andesite one in the East Mátra. The mineral 
assemblage of the hydrothermal formations is extremely varied. The author 
had to restrict his investigations to the main ore minerals only.

All the three ore mineralization areas having been sampled, 131 slides 
were made representing the main ore minerals. The Spectral Laboratory 
carried out quantitative spectrographic analyses by applying P. Z e n t a i ’s 
method (1967) (Tables 1 — 3). Where possible, the average minor element 
•contents were calculated per mineral and individual element enrichments 
were examined (Tables 4 — 15). The following could be stated.
2. Several minor elements show considerable enrichment in some parts of the 

ore mineralization areas such as Ag in galena, Cd and In in wurtzite and 
sphalerite of the West Mátra, Ag in galena and Cd in sphalerite of the 
Central Mátra, Ga, Ge and In the enargite-type ores of the East Mátra.

2. The areas reveal no specific minor element markers, the elements occurring 
are practically the same in all the three areas. Differences exist in the 
quantitative concentrations only the majority of elements revealing the rela
tively highest concentration in the East Mátra area.

3. Minor element data suggest the simultaneous origin of the various veins 
of different strike in all vein-type mineralization areas, no differences 
having been detected in their minor element association.

4. The vein-filling barren minerals have not affected the minor element 
assemblages of ore minerals, which are both qualitatively and quantitatively 
the same in the veins of different (quartz, calcite, clay minerals) filling.

5. In some veins known at several levels (Károly vein, Szentimre vein) a 
zonality could be established by means of the minor elements. The enrich
ment of As, Ga, In and Sn in the deeper levels is to be mentioned.

-6. The older generations are richer in minor elements, but the younger ones 
contain more Sb and Hg.


