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BESZÁMOLÓ A GEOKÉMIAI OSZTÁLY 1969. ÉVI MUNKÁJÁBÓL

í r t a :  F ö l d v á r i n é  V o g l  M á r i a

Az Osztály — laboratóriumainak nagyütemű és a régebbi évekét messze 
felülmúló kémiai és színképelemző tevékenysége mellett — önálló témákon is 
dolgozik. Fő témája ezek közül a területi geokémiai kutatás. A geokémiai progra
munk negyedik évének lezárásakor már mintegy 30 ezer olyan, színképanali- 
tikailag elemzett kőzetmintával rendelkezünk, melyeknek vizsgálata kizárólag 
ennek a kutatásnak céljára készült és átlagosan 25 nyomelem koncentrációjára 
ad felvilágosítást. Az összegyűlt, kb. 750 ezerre becsülhető geokémiai adat 
nagy részét az egyes kutatási területek lezárásakor értékeltük, de a végső 
értékelés, a különböző szenp^ontok szerinti összesítés még közvetlenül előttünk 
álló feladat.

A tervezett összesítésnek első és legfőbb célkitűzése szükségképpen a hasz
nosítható nyomelemekről készítendő, kataszterszerű felmérés lesz. Hibát kö
vetnénk azonban el, ha négy évi munkánk eredményeit nem hasznosíthatnánk 
hazai képződményeink olyan részletességű geokémiai megismerésére, amire 
csak ilyen, viszonylag igen nagy számú elemzés ad lehetőséget.

Az 1969 évi területi geokémiai munkánk az előbb elmondottakkal össz
hangban a következőképpen alakult :

1. Geokémikus specialistáink folytatták a területi geokémiai térképező 
munkát különböző korú hazai képződményeinken.

2. Egyre nagyobb mértékben bontakozott ki az egyes részterületek lezá
rása utáni összesítő munka is. Az összesítést mindenképpen célszerűnek látszott 
előre hozni, márcsak azért is, mert ennek kapcsán még revíziók szükségessége 
merülhet fel, amit a jövő évben még módunk lehet megtenni.

3. Folyamatosan végeztünk módszertani munkákat, melyek részben a 
területi geokémiai kutatás különböző munkafázisát hivatottak segíteni, rész
ben önálló módszertani témákhoz kapcsolódnak.

1. A területi geokémiai kutatásban ez év folyamán elért újabb eredmények

Az észak-magyarországi paleozóos képződmények átnézetes geokémiai 
vizsgálatát B ö j tö sn é  V a r r ó k  K. ez évben lezárta. A begyűjtött és megelem- 
zett kőzetanyag sajnos csak felszíni mintavételből származik, kivéve a Borsodi- 
medencebeli fúrások alaphegységi mintáit.

A Szendrői-, Upjoonyi- és Bükk hegységi képződmények kőzetfaj tűnként i 
átlagos nyomelemtartalmát az 1. sz. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat-
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ban feltüntetett nyomelemátlagok kb. 400 kőzetminta elemzéséből számított 
átlagértékek g/t-ban kifejezve.

Mint látható, számottevő anomáliát az Upponyi-hegység vasas —mangános 
paláiban (Ag, Co, Cu, Ni, Pb, V, Zn) és a Szendrői-hegységi paleozóos sorozat
ban (Sb, Cu, Mo, Sn), továbbá a Bükk hegységi felsőkarbon agyagpala- és 
mészkő-összletben (Sn, Zn, Ag, Cu, V) találhatunk.

A dúsító tényezőt keresve, az anomáliák okát az Upponyi-hegység vasas — 
mangános paláinál szingenetikus exhalációs jelenségekben, a Bükk hegységi 
felsőkarbon sorozatnál szerves hatásokban, a szendrői kőzetek esetében pedig 
hidrotermális működésben találhatjuk meg.

Ugyancsak befejeztük az évfolyamán a Bükk hegység, az Aggtelek—Ru- 
dabányai-hegység és a Duna balparti rögök mezozóos összleteinek geokémiai 
vizsgálatát (Cs a l a g o v it s  I.). Ezeknél a vizsgálatoknál is megnehezítette 
célkitűzéseink megvalósítását, hogy többnyire csak felszíni gyűjtésből szár
mazó mintaanyaggal dolgozhattunk (egyedül Rudabánya környékének vizs
gálatakor használhattuk fel a mesterséges feltárások mintaanyagát). Felszíni 
mintagyűjtésből csak oxidálódott, kilúgozott mintákat kaphattunk, amelyek
nél a reduktív hatásra dúsuló ritkaelemek fokozott elszegényedésével számol
hatunk. Evvel indokolhatjuk azt a tapasztalati tényt, hogy a Bükk hegységből 
származó 348 kőzetminta elemzési eredményéből adódó átlagértékek — egy-két 
kivételtől eltekintve — az üledékes kőzetek ismert átlagkoncentrációitól jelen
tősen elmaradtak.

A 2. táblázatban a különböző korú Bükk hegységi képződmények átlagos 
nyomelem-dúsulási tényezőit tüntettük fel. Az elemek vegyjele alatt zárójelben 
tüntettük fel üledékes átlagkoncentrációjukat (g/t-ban). Az 1-nél jelentősen 
nagyobb dúsulási tényezőket vastag szedéssel emeltük ki. Mint látható, 
számottevő dúsulás a Sr-on és Mn-on kívül alig található.

A Bükk hegység és az Aggtelek—Gömöri karszt mezozóos kőzeteinek 
tájékozódó geokémiai vizsgálata, évi tevékenységünk ellenére sem tekinthető 
befejezettnek és a jövőben is csak mesterséges feltárások biztosításával zár
ható le.

2. táblázat
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A Rudabányai-hegység területéről — az Érc- és Ásványbánya vállalat 
szakembereivel együttműködve — laboratóriumunk kb. 1000 db mélyfúrások
ból és bányákból származó kőzetminta vizsgálatát végezte el. A mintagyűjtési 
terv helyes kialakításával és végrehajtásával sikerült elérnünk, hogy jó 
áttekintő képet kapjunk a hegység mezozóos összletéről. Az adataink feldol
gozása még tart, végleges eredményekről így nem számolhatunk be. Az eddigi 
részadataink néhány elemre (Cu, Pb, Zn, Ag, As, Hg) figyelemre méltó anomá
liát jeleztek. A Rudabányai-hegységhez kapcsolódó további feldolgozó mun
kánk során a másodlagos ércdúsító folyamatok tanulmányozását tartjuk 
legfőbb célunknak.

A Duna balparti rögök triász sorozatát a csővári alapfúrás mintaanyagán 
tanulmányozzuk. A karbonátos összlet kőzeteinek részletes kémiai és színkép
vizsgálatával és egyéb vizsgálatok bevonásával a dolomitosodás és kovásodás 
folyamatainak a ritkaelem-tartalomra gyakorolt hatását kívánjuk tanulmá
nyozni. Vizsgálataink folyamatban vannak és 1970-ben zárulnak.

A mezozóos képződmények ritkaelem vizsgálatával kapcsolatban egy-két 
esetben már lezártnak vélt területekre is visszatértünk ott, ahol azóta mélyült 
új fúrások anyagával kiegészíthettük eddigi ismereteinket . Ilyen pl. az Északi- 
Bakony területén mélyült alsószalmavári fúrás, mely a mezozóos ritkafém- 
kutatás szempontjából legjelentősebbnek látszó alsótriász összletet tárta fel 
új, eddig nem ismert kifejlődésben. Az összlet részletes vizsgálata nemcsak 
jelentős szulfo-kalkofil elemdúsulást mutatott ki, hanem lehetővé tette azt 
is, hogy a felhalmozódás körülményeit részben tisztázzuk.

A paleogén képződmények ritkaelem vizsgálata kapcsán (Od o r  L.) Bükk 
hegységi fúrások oligocén anyagát vetettük alá színképelemzésnek, továbbá 
tanulmányoztuk az észak-magyarországi flis képződmények nyomelem-össze
tételét. A vizsgálatok lezárása a jövő évre húzódik át.

Hasonlóképpen a jövő évben értékeljük a hazai vulkáni képződmények 
geokémiai vizsgálatának során a Dunazug hegységi geokémiai adatokat és a 
hazai bazaltterületek elemzési eredményeit.

2. Összesítő, értékelő munkák

A permnél idősebb képződmények vizsgálata során a dél-dunántúli vizs
gálati anyagunkat kiegészítettük a kőolajkutató fúrások anyagával. Az észak- 
dunántúli területen egybevetettük adatainkat a kőszeg—vashegyi adatainkkal. 
Az összesítés a ritkaelem kutatás célkitűzésein felül érdemleges geokémiai 
felismerésekhez vezetett.

A dunántúli szeizi rétegsorok geokémiai érdekessége ösztönözte Cs a l a g o - 
v it s  I.-t és N a g y  E.-t, hogy egybevessék a dunántúli-középhegységi és a 
Mecsek hegységi szeizi profilokat. Tanulmányukat ez év szeptemberében a 
budapesti Kárpát—Balkán kongresszuson mutatták be. A részletek ismertetése 
nélkül itt csak arra az érdekes megállapításukra mutatok rá, hogy míg a 
mecseki területre a Cu és Ag dúsulása, addig az észak-bakonyi területre a Bi, 
Ag, As, V és Zn felhalmozódása jellemző. A különbség oka az eltérő felépítésű 
lehordási területekben keresendő. Megegyező vonás a szeizi összletekben az, 
hogy a legpermeábilisabb kőzetek (homokkő, aleurolit) tartalmazzák mind
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egyik területen a legjelentősebb nyomelem-dúsulásokat. További megfigyelés 
az, hogy mindenütt a reduktív jellegű kőzetek dúsítják a szulfofil ritkafémeket. 
Összesítve tehát azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb ritkaelem-dúsulást a 
reduktív, permeábilis kőzetekben várhatjuk. Minthogy az összletek permeabili- 
tását a tektonikai igénybevétel is befolyásolja, ezért célszerű a figyelmet a 
mélytörések és diszlokációk zónájára összpontosítani.

Az összesítő munkának egy másik típusát is több területen megkezdtük: 
egyes ritkaelemek hazai előfordulásának az eddigi vizsgálataink alapján való 
értékeléséhez fogtunk.

így például a berilliumra vonatkozó adtainkat értékelve a következő 
összesítő megállapításokat tettük: A Be jelentősebb dűsulását részben kőszén
hamuinkban, részben vulkáni kéj^ződményeinkben észleltük. A kőszénterüle
teink közül Be-ban a leggazdagabbnak a mecseki alsóliász kőszéntelepes összlet 
adódott, annak is az ÉK-i része, Szászvár—Nagymányok környéke, ahol a 
Be nem egyszer 1000 g/t-nál nagyobb koncentrációban jelentkezett. A zobáki 
területről vizsgált, mintegy 100 kőszénmintában átlagértékben 320 g/t Be-t 
találtunk, amihez igen magas Zr tartalom (1900 g/t) és jó közepes Ge tartalom 
(72 g/t) járul, így figyelemre méltó koncentrációnak tekinthető.

A dunántúli eocén kőszenek nyomelemadatait Ó d o r  L. összesítette és 
külön foglalkozott a Be átlagkoncentrációkkal. Az egyes részterületeken külön 
fig3̂ elmet szentelt a Be-tartalom horizontális változásának is. A dorogi terü
leten a Be a csolnoki és mogyorósi mélyfúrások anyagában mutatott jelentő
sebb koncentrációt. Kőszénhamura számítva a csolnoki területen a Be eléri 
a 250, a mogyorósi területen a 160—200 g/t-t. A terület átlaga 22 g/t. A mányi 
területen a Be valamivel jelentősebben dúsul, mert átlagértékben 52* g/t-t 
mértünk, de a Be koncentráció egy mintában sem haladta meg a 250 g/t-t. 
A tatabányai terület Be átlaga 84 g/t, eloszlási görbéink alapján jelentős dúsulá- 
sok várhatók a VI. és VII. aknák mélyebb részein. A pusztavámi és oroszlányi 
területen a Be értékek átlaga 46 g/t, illetve 30 g/t. A mélyebb szintekben a 
Be átlagok különösen a terület D-i és DNy-i részén, a 100—150, sőt a 240 
g/t értéket is elérik. A Balinka II. területen a Be főképp a peremi kifejlődések
ben dúsul és a Ny-i szegélyen 110 g/t maximális telepátlag-értéket mutat. 
A területi átlag 47 g/t.

Ö s s z e f o g l a l ó a n ,  a dunántúli eocén kőszénterületek közül Be-tar
talmával kiemelkedik a tatabányai terület, viszont a dudari terület szenei a 
legszegényebbek Be-ban (átlaguk 20—30 g/t).

Az elmúlt évben foglalkozott Nagy В. a Mátra hegységi riolitképződ- 
mények Be-tartalmával, mely a klark értékhez képest kb. négyszeres dúsulást 
mutat. A Ве-tartalom átlaga 20 g/t, de helyenként, a hidrotermálisán bontott 
kőzet változatokban, a 40 g/t-t is eléri. Ezt az értéket sem szabad figyelmen 
kívül hagynunk, mert ismeretes, hogy az amerikai szakirodalomban sokat 
emlegetett Be-telepek Be-dús kőzetek környezetében levő riolittufákban ala
kultak ki.

A Ве-tartalom eloszlását az ÉK-magyarországi neogén képződményekben 
Vető I. értékelte. A Tokaji-hegység vulkáni kőzetei közül Ве-tartalom szem
pontjából figyelmet érdemelnek az élénk utó vulkáni tevékenységgel kapcsola
tos kőzetek, a hévforrásos tavak kovás—agyagásványos üledékei, illetve a 
kovásodott—agyagásványosodott riolittufák és a kovás—karbonátos telérek.
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Ezeket a képződményeket a legrészletesebben a mád—rátkai területen vizs
gáltuk. A tavi összletben a Ве-tartalom maximuma a hévforrásos centrumok 
közelében mutatkozott, itt eléri a 60 g/t-t is. A centrumokban is a magas 
kovasavtartalmú agyagos kőzettípusok a figyelemre méltóak. A centrumokban 
keletkezett kvarcitban, illetve a centrumtól távolabb lerakodott agyagos 
kőzetekben a Be-tartalom csekélyebb, a tavi összlet átlagos Be-tartalma 15 
g/t. A kovásodott, agyagásványosodott riolittufa területen a Be-tartalom 
maximuma határozottan a csekélyebb hidrotermális elváltozást szenvedett, 
montmorillonitos—devitrifikált zónával esik egybe, míg a kaolinites, a kovás 
kaolinites és a kovás zónákban a Be-tartalom egyre csökken. A telérek közül 
a kovás—karbonátos telérek Be-tartalma nem egyszer eléri a 100 g/t-t is, 
míg a csupán kovás telérekben a Be-tartalom átlaga 10 g/t alatt marad.

A sajóvölgyi helvéti barnakőszéntelepes összletből mintegy 700 megvizs
gált minta alapján a Be átlagkoncentrációját és eloszlását igen jól tudtuk 
értékelni. Az egyes telepekre külön-külön elvégzett számítások alapján össze
függést találtunk a hamutartalom és a kőszénre számított Be-tartalom között. 
A Be-koncentráció maximuma 50—60% hamut artalom mellett van, ennél 
nagyobb és kisebb hamutartalmak felé haladva a Be-tartalom csökken. A 
BAKI elemzései alapján az átlagos Be-koncentráció kb. 10 g/t, a maximális 
koncentráció megközelíti a 100 g/t-t.

A Be hazai előfordulásáról alkotott kép nem lenne teljes, ha nem emelnénk 
ki, hogy a Velencei-hegységben, különösen a Gécsi-hegy turmalinos kvarc- 
teléreiben a Be koncentrációja gyakran eléri a 200—250 g/t-t és társul egyéb 
figyelemre méltó pneumatolitos eredetű ritka elemhez.

A berillium a beszámolómban csak mint kiragadott példa szerepel és , az 
itt ismertetett eredmények tényleges összesítő munkánknak csak kis részét 
reprezentálják. Ódor L., jelen kötetben megjelenő tanulmányában, valamint 
Nagy B. ugyanitt közölt dolgozataiban bemutatásra kerülnek a témakör más 
részei is. Hasonló összesítő értékelések ui. az összes fontosabb ritkaelemre 
készülnek; ezek jövő évi jelentésünknek fontos részét képezik.

3. Módszertani munkák

Változatlan érdeklődéssel foglalkozunk az elemzési eredményeink mate
matikai adatfeldolgozásánál egy-két, nem megnyugtatóan megoldott problé
mával. Nagyon sok esetben gondot okozott nekünk az átlagok képzésénél az, 
hogy a színképanalitika egyes elemekre a minták jelentős részénél jól megha
tározott eredményt tudott adni, több mintánál viszont a keresett elem a 
színképanalitikai kimutathatósági határ alatt volt, noha az elem maga való
színűleg ezekben a mintákban is jelen van. Felmerült a kérdés, hogyan számol
ható ilyen esetekben helyesen az átlagérték? Zentai P. ilyen esetekre javasolt 
megoldásait a Magyar Emissziós Színképelemzők 1969 évi veszprémi vándor- 
gyűlésén ismertette. Eljárását röviden bemutatom, egyrészt mert átlagszá
mításainknál máris alkalmazzuk, továbbá azért, hogy színképadataink értéke
léséhez geológus munkatársaink számára is támpontul szolgálhasson.

Adatfeldolgozási probléma főként azoknál az elemeknél lép fel, melyeknek 
földkéregbeli gyakorisági nagyságrendje megegyezik a színképanalitikai ki-
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mutat hatósággal. Ezeknél az elemek- 3. táblázat
nél ugyanis, sorozatelemzések esetén, 
rendszerint hiányos adatsorokat ka
punk, azaz olyanokat, melyek a kimuta
tási határ feletti és alatti (azaz ismeret
len) koncentráció-értékeket is tartal
maznak. A kimutatási határ alatti ér
tékeket a színképlaboratóriumunk úgy 
jelzi, hogy számadat helyett a kimuta
tási határt tünteti fel és a ,,kisebb’5 
matematikai jelet írja mellé (pl. Zn <  100 
g/t). Van tehát egy olyan adatsorunk, 
melynek egy része konkrét számadat, 
másik része pedig csak azt jelzi, hogy a 
koncentráció egy határérték alatt van. Ilyen adatsorok átlagértékének és 
szórásának kiszámítására Z e n t a i  P. két módszert javasol:

a) Általában kielégítő' eredményt kapunk, ha kiszámítjuk a hiányos 
adatsor minimális és maximális átlagát (első esetben zérusnak, második esetben 
pedig a kimutatási határral azonosnak tételezve fel az annál kisebb értékeket), 
a valódi átlagértéket két korlát közé szoríthatjuk.

Ez az egyszerű módszer nem alkalmazható kellő eredménnyel, ha a kimu
tatási határ alatti adatok aránya túl magas a konkrét adatokkal szemben. 
Ilyen esetre dolgozta ki Z e n t a i  P. a másik eljárást.

b) Az eljárás elve az, hogy elemeloszlási görbét szerkesztünk a kapott 
adatokból és a nyert görbe segítségével, extrapolációval meghatározhat juk a 
hiányzó adatokat és ezekből az átlagértéket kiszámíthatjuk. Evvel az eljárás
sal az igen hiányos adatsorok is jól átlagolhatok.

Az első átlagolási eljárásra konkrét példaként a szerző szfaleritminták 
átlagos In-koncentrációjának meghatározását mutatja be hiányos adatsorokból 
(3. táblázat).

A táblázat 33 szfaleritmintára vonatkozik, ezek közül 10 mintában az 
In-tartalom a kimutatási határ (10 g/t) alatt volt. E minták minimális átlagát 
0-nak, maximális átlagát pedig 10 X 10-nek véve, az első esetben átlagértéknek 
19,3 g/t, a második esetben pedig 22,3 g/t adódik, ami színképanalitikai eljárás 
esetén jó egyezést jelent.

Önálló módszertani munkát végez osztályunk mikrobiológiai részlege 
(Já r á n y i  I. és munkatársai). Ez évi munkájukból azokat a baktériumos 
kőolajkút-kezelési kísérleteket emelem ki, melyeket Nagylengyel és Demjén 
térségében hajtottak végre. Kísérleteik mindkét területen sikerrel jártak, 
mert egyrészt a baktériumos kezelés növelte az olajtermelést, másrészt a 
baktériumok mélységi elterjedése jelzőrendszerként szolgál az egyes kőolaj- 
kutak termelőszintjei közötti összefüggés felismerésére.
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Es wird über die bei Erarbeitung selbständiger Themen durch die Mitar
beiter des Geochemischen Laboratoriums erzielten Ergebnisse berichtet. Im 
vierten Jahr der Sucharbeiten auf seltene Elemente sind über die geplanten 
Arbeiten hinaus auch die zusammenfassenden Arbeiten fortgeschritten.

Die Zusammenfassungen begannen einerseits mit Berechnung der Durch
schnittswerte der einzelnen Formationen für das ganze Staatsterritorium, 
andererseits mit der Analyse der für die einzelnen Elemente gewonnenen 
Daten. Als Beisj3iel für die erstere Richtung sei hier die Vergleichsuntersuchung 
der Seiser Serien von Transdanubien, für die letztere die zusammenfassende 
Auswertung ungarischer Be-Daten hervorgehoben.

Schließlich wird es über die Methoden-Entwicklungsarbeiten des Labora
toriums berichtet.


