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A M. Áll. Földtani Intézet Geokémiai Osztályán 1964-ben megkezdett területi 
ritkafém-kutatási munka során az ismert ércesedések ásványtársulásait is rendszeresen 
vizsgáltuk. Célunk ezzel az volt, hogy néhány fontosabb és főleg a hidrotermális 
élesedésekhez kötött ritkaelem hazai előfordulásait megismerjük.

Néhány elemre vonatkozó vizsgálatainkról korábban már beszámoltunk (Zentai P. 
1967, Nagy B. — Zentai P. 1969, Nagy B. 1970, Zentai P. -  Nagy B. 1971). Jelen 
munkában a hazai hidrotermális szulfidásványok Se-tártálmának vizsgálati eredményeit 
mutatjuk be.

Geokémiai ismereteink szerint a szelén túlnyomóan a vele rokon és ionrádiusz szerint is közel 
álló kén mellett (szulfidásványokban) rejtve fordul elő (ionrádiuszok: S2"l,74 Á, Se2”1,92 Á), 
ritkábban pedig önálló szelénásványok alakjában található.

A hidrotermális ércásványokban kötött Se mennyisége a keletkezési hőmérséklet csökkenésével 
a tapasztalat szerint általában csökken, aminek magyarázata az lehet, hogy a hőmérséklet csökkenésé
vel a méretkülönbségek toleranciája, s így a helyettesíthetőség is csökken.

A szelénnek magyarországi hidrotermális élesedésekben való előfordulásairól ez 
ideig. Szádeczky-Kardoss E. (1955), Kisvarsányi G. (1955), Török K. (1962), 
Gagyi-Pálffy A. (1962) és Koch S. (1966) közölt kizárólag a kelet-mátrai ércesedési 
területre vonatkozó adatokat, ahol a szelénnek önálló ércásványát, a guanajuatitot is 
ismerjük. Az a tény, hogy a többi hazai hidrotermális ércesedési területről ez ideig nem 
voltak hozzáférhető Se-adataink, irányította figyelmünket arra, hogy ezek ásványtársasá
gát is szelénre megvizsgáljuk.

Vizsgálatainkhoz először az ismert velencei-hegy ségi, Börzsöny hegységi, Mátra 
hegységi, rudabányai és telkibányai ércelőfordulások anyagait gyűjtöttük be, majd ezeket 
ásványok szerint szeparáltuk és elemeztettük. Később vizsgálatainkat néhány ásványtani 
érdekességgel is kiegészítettük, ilyenek voltak a budai-hegy ségi, dunazug-hegységi, erdős- 
mecskei, sárospataki, tállyai és a mád-bombolyi ércindikációk szulfidásványai.

A Se-elemzéseket a MÁFI röntgenlaboratóriumában RISCHÁK G. irányításával PEIKER GY.- 
NÉ Mueller univerzális röntgenfluorescenciás spektrométerrel végezte.

A Se-meghatározás műszaki adatai RISCHÁK G. leírása szerint a következők voltak:
Gerjesztés: Mo/Nb röntgencsővel. 54 mA -  16 kV.
Sugár detektor: sein tillomé tér -  munkapont 750 V-nál.
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Felvétel módja: regisztrálással, Gamma egycsatornás amplitúdó analizátorral.
Goniométer sebesség: 1 /perc.
Regisztrálási sebesség: 1200 mm/óra.
Analizátor kristály: amennyiben a minta nem tartalmazott zavaróelemként W-ot, LiF; amennyi

ben a W jelenléte zavart, akkor topáz.
A meghatározás külső standard módszerrel történt. A kalibráció a következő összetételű 
szintetikus alapanyag felhasználásával készült:

1. ábra. A magyarországi hidrotermális szulfidásványos előfordulások átlagos
Se-koncentrációi

1. Velencei-hegység (Pátka, Szűzvár, Pákozd, Velence), 2. Budai-hegység (Csillag
hegy, Róka-hegy), 3. Dunazug-hegység (Lepence-patak, Esztergom), 4. Börzsöny 
hegység (nagybörzsönyi ércesedési terület), 5. nyugat-mátrai v. gyöngyösoroszi 
ércesedési terület, 6. közép-mátrai ércesedési terület (nagylápafői tárók, parád- 
sasvári Béke-táró stb.), 7. kelet-mátrai (parádfürdői és recsk-lahócai tömzsös) 
ércesedés, 8. rudabányai ércesedési terület, 9. telkibányai ércesedési terület, 10. sá
rospataki (Botkői-kőfejtő) Hg-ércindikáció, 11. Tállya 15. sz. mélyfúrás, 12. mád— 
bombolyi kaolinbánya, 13. erdősmecskei gránitfejtő, 14. szabadbattyáni ércesedés

Fig. 1. Average Se-concentrations of Hungary;s hydrothermal sulphide őre deposits
1. Velence Mts. (Pátka, Szűzvár, Pákozd, Velence), 2. Buda Mts. (Csillaghegy, 
Róka-hegy), 3. Dunazug Mts. (Lepence brook, Esztergom), 4. Börzsöny Mts. 
(Nagybörzsöny őre mineralization area), 5. őre mineralization area of Gyöngyös
oroszi, eastern Mátra Mts., 6. őre mineralization area of the central Mátra Mts. 
(drifts at Nagylápafő, Béke adit, etc.), 7. őre mineralization area of the eastern 
Mátra Mts. (őre Stocks of Parádfürdő and P^ecsk-Lahoca), 8. Rudabánya őre 
mineralization area, 9. Telkibánya őre mineralization area, 10. Hg őre indication 
at Sárospatak (Botkő quarry), 11. borehole Tállya-15, 12. kaoliné pit at Mád— 
Bomboly, 13. gránité quarry at Erdősmecske, 14. Szabadbattyán őre mineralization
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Az ismertetett módszerrel a különböző lelőhelyekről 181 db ércásványt vizsgáltat
tunk meg, melyek adatait az 1. táblázat tartalmazza. Az adatokból lelőhelyek szerint és 
ércásványok szerint átlagokat számoltunk és ezek alapján az egyes területekre jellemző 
koncentrációkat térképen is ábrázoltuk (1. ábra).

Vizsgálati adataink szerint az átlagos Se-koncentrációkat tekintve kétségkívül a már 
ismert kelet-mátrai (recsk—lahócai és a parádfürdői) ércesedési terület a legjelentősebb, 
ahol luzonitban 8800 g/t, enargitban 5580 g/t, tennantitban 2900 g/t, piritben 1000 g/t, 
szfaleritben pedig 556 g/t átlagos Se-mennyiségeket találtunk. Ehhez hasonlóan nagyon 
érdekes a nagybörzsönyi ércesedési terület is, ahol arzenopiritben 6750 g/t, kalkopiritben 
1960 g/t, galenitben 460 g/t, szfaleritben 310 g/t, pirrhotinban 165 g/t és piritben 122 g/t 
átlagos Se-tartalmat mutattunk ki.

A magas szelén-koncentrációknál meg kell még említenünk, hogy a sárospataki 
(Botkői-fejtő) Hg-ércindikáció területéről származó cinnabaritban 10 000 g/t Se-t talál
tunk, a kísérő ásványokban (galenit, pirít) mennyisége viszont már a kimutatási határ 
alatt van.

Az előző területek magas koncentrációihoz viszonyítva figyelemre méltó még a 
telkibányai ércesedési terület piritjeinek átlagos 660 g/t-s Se-tartalma is.

A szelén magyarországi előfordulásainak igen érdekes vonása, hogy a sárospataki 
terület kivételével, magasabb koncentrációkkal csak azokon a területeken jelentkezik, 
ahol az Au-nak is jelentősebb dúsulásait ismerjük.

A gyakorlati szempontból fontos szulfidérc-lelőhelyeink ásványtársaságában az 
előzőknél lényegesen kevesebb szelént találtunk. A gyöngyösoroszi ércesedési területen 
piritben 245 g/t, wurtzitban 238 g/t, kalkopiritben 236 g/t, szfaleritben 107 g/t, 
antimonitban 92 g/t és galenitben 53 g/t átlagos Se-t határoztunk meg.

A velencei-hegységi, pátkai működő ércbánya, a szűzvári és pákozdi felhagyott 
ércbányák, illetve a velencei érckutató akna ércásványainak Se-koncentrációi is csak 
egészen jelentéktelenek. A molibdenit 110 g/t, a szfaleritek átlagosan 58 g/t Se-t art almúak.

A rudabányai ércesedési terület szulfidásványai szintén csak gyenge nyomokban 
tartalmaznak szelént. A megvizsgált ásványok közül a galenit 106 g/t és a markazit 80 g/t 
átlagos Se-tartalommal bír; a szfaleritben, piritben és a kalkopiritben mennyisége a 
kimutatási határ alatt van.

Az ún. közép-mátrai ércesedési területen az általunk megvizsgált szfalerit, galenit, 
pirít és kalkopirit Se-tartalma a vizsgálati módszer kimutatási határa alatt van.

A bevezetőben említett néhány egyéb szulfidásványos indikáció területéről 
származó ásványok közül a legmagasabb Se-koncentrációt egy csillaghegyi piritmintából 
kaptuk, ahol a mennyisége 480 g/t volt. Ezt követi az erdősmecskei molibdenit 240 g/t-s 
koncentrációja. Gyenge nyomként megtaláltuk még a dunazug-hegységi lepence-pataki 
ércindikáció piritjeiben, ahol átlagos mennyisége 50 g/t.

A többi szulfidérc-indikáció területéről (Tállya, Mád—Bomboly, Szabadbattyán) 
származó ásványok Se-tartalma a vizsgálati módszer kimutatási határa alatt van.

A területi összehasonlításokkal egyidőben a megvizsgált magyarországi szulfid- 
ásványok Se-koncentrációit irodalmi adatokkal is összevetettük (2. táblázat). Ebből ki
tűnik, hogy néhány ásvány esetében az általunk megadott koncentrációk az irodalmi
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1. táblázat

A megvizsgált magyarországi hidrotermális szulfidérc-ásványok Se-tartalma
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1. táblázat folytatása
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1. táblázat folytatása
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1. táblázat folytatása



46 Na g y  В.

1. táblázat folytatása
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A magyarországi hidrotermális szulfídásványok 
Se-koncentrációinak szélső értékei

2. táblázat

♦FEISER, J. (1966) és SZINGYEJEVA, H. D. (1959)

adatokkal jól egyeznek. Szembetűnő különbség csak a cinnabarit, arzenopirit, enargit és 
luzonit esetében látszik. Ezek az eltérések véleményünk szerint inkább az irodalmi adatok 
hiányosságaiból, mint elemzési hibáinkból adódnak, mivel korábban más módszerrel 
végzett (elektrogravimetriás) vizsgálatokkal enargitban és luzonitban velünk azonos 
nagyságrendű Se-koncentrációkat határoztak meg (Török K. 1962).

Ö s s z e g e z v e  vizsgálatainkat megállapíthatjuk, hogy Magyarország területén a 
korábban is ismert és gyakorlati szempontból is fontos kelet-mátrai (recsk-lahócai) 
dúsulásokhoz hasonlóan a nagy börzsönyi és a telkibányai szulfídásványok szintén komoly 
Se-koncentrációkat tartalmaznak. Ezek a dúsulások műrevaló érckészlet esetén gyakorlati 
szempontból is számottevőek lehetnének.
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Se-CONTENT OF HYDROTHERMAL SULPHIDE MINERALS IN HUNGARY

by
B. N a g y

Summarizing the results of his investigations, the author concludes that, similarly 
to the accumulations of practical importance, discovered earlier at Recsk and Lahóca, 
eastern Mátra Mountains, Hungary, the sulphide minerals of Nagybörzsöny and Telki
bánya also contain considerable concentrations of Se. In case of availability of commercial 
őre reserves, these accumulation might prove to be significant even from the practical 
viewpoint.

According to the author’s investigations, the sulphide minerals of the economically 
important őre mineralization areas in the western Mátra Mts. (Gyöngyösoroszi), the 
Velence Mts. (Pátka) and the Rudabánya Mts. have only insignificant Se-content.

The selenium content of the sulphide minerals of the őre mineralization area of the 
central Mátra Mts. is below the detectability limit of the applied method.

Out of the examined őre indications it is the Hg őre indication of Sárospatak 
(quarry at Botkő) that shows the highest Se-content: 10 000 p.p.m. In the rest of the 
areas the Se-concentrations are substantially lower. Of these it is only the pyrite of 
Csillaghegy and Róka-hegy, the molybdenite of Erdősmecske and the pyrites of the 
Dunazug Mts. that are conspicuous with regard to their Se-content. As fór the őre 
indications of Tállya, Mád-Bomboly and Szabadbattyán, no Se could be detected in 
their sulphide minerals.


