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A KÜLFÖLD FÖLDTANÁBÓL 

Üj adatok a Cagan Obo ritkafémércesedéséről 
(Kelet-Mongólia, Hentej ajmak)* 

Dr. Csongrádi Jenő**—Papp Péter*** 

(3 ábrával, 1 táblázattal) 

A Cagan Obo ércelőfordulása Hentej megyében Mörön falutól DNy-i irány
ban, 1 8 km-re fekszik. Az ércelőfordulás környékének földtani felépítéséről 
elsőként B. M. KTJPLETSZKIJ ( 1 9 2 6 ) és N. A. MARINOV ( 1 9 4 5 ) közölt adatokat 
a közeli Dasilingijn arsan forrás tanulmányozása kapcsán, majd Sz. M. KALI-
MTJLIN ( 1 9 6 8 ) vizsgálta magát a Cagan Obot és mint helyenként wolframitot 
tar talmazó kvarctelérek stockszerű rendszerét írta le. Sz. M. KALIMTJLIN javas
la ta alapján 1983 -ban az N P E 3 2 . sz. Komplex Geológiai-Geofizikai Csoportja 
részletező felvételezést végzett a Cagan Obo-i előfordulás területén és környé
kén litogeokémiai, szér térképezési, árkolási, fúrási és geofizikai módszerek 
alkalmazásával. 

Földtani felépítés 

A terület legidősebb képződményei a Cagan Obotól délre 4 km-re kimutatot t 
gneisz kupola (PEREGI ZS.—GÁLOSFAI M. 1 9 8 5 ) alsóproterozóikum hajcsingoli 
emeletébe sorolt gneiszei, homokkövei és a gneisz kupolát körülövező amfiboli-
tok. A Cagan Obotól közvetlenül keletre egy mintegy 2 0 km 2 kiterjedésű alsó
kambriumi korú gabbródiorit intrúzió nyomult a felsőproterozoós — alsó-
paleozoós terrigén-vulkanogén összletbe, felemésztve annak feltételezett rá-
települését az előbb említett proterozoós képződményekre. Az ércelőfordulás 
földtani felépítésében alapvető fontosságú az ÉK-i irányban megnyúlt 1 0 km 
hosszúságú, 1,5 — 3 km szélességű, két fázisú jura gránit intrúzió (Cagan Obo-i 
masszívum), melynek déli harmadában helyezkedik el a Cagan Obo. A Cagan 
Obo-i masszívumot kelet felé ÉK-i csapású fő törés határolja le a kréta üledé
kekkel kitöltött medence irányába. Az idősebb jura gránit fázis (y 2Jj_ 2) 
lényegesen nagyobb területi elterjedésú és uralkodóan középszemcsés, biotitos 
gránitból áll. Ezt két helyen a fiatalabb fázist képviselő finomszemcsés gránit 
tömzsök ( 7 3 J 1 . 2 ) törik át, melyek közül az ÉNy-i haránttörés mentén benyo
mult 1 km 2 területű kis intrúzió foglalja magában a Cagan Obo-i ritkafémes 
ércelőfordulást (1. ábra). 

* Előadták a Budapesti Területi Szervezet 1987. ápr. 29-i előadóülésén. 
** Központi Földtani Hivatal, 1051 Budapest V. Arany J . u. 25. 

'** Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV. Népstadion út 14. 
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2. ábra. A Cagan Obo ércelöfordulásának multiplikációs geokémiai térképe. J e l m a g y a r á z a t : A multiplikációs 
hátteret jelentősen meghaladó anomáliák izovonalai (5 = 10" g/t WxMoxBixSnxCuxPbxZnxAg) 

Fig. 2. Multiplied geochemieal map of Tsagan Obo occurrence. L e g e n d : Isolines of anomalies significantly higher 
than multiplied background (5 means 10 s g/t WxMoxBixSnxCuxPbxZnxAg) 

1. ábra. A Cagan Obo ércelofordulásának földtani térképe. J e l m a g y a r á z a t : 1. Deluviális-proluviális agyagos-
homokos üledékek, görgetegekkel és tömbökkel, 2. Bpidot-klorit és kvarc-epidot palák, 3. Csillám- és kvarc-plagioklász-
amfibolpalák, 4. Palásodott homokkő, 5. Csillámos és amfibolgneisz, 6. Amfibolit, 7. Kvarcit, 8. Biotitos aprószemcsés 
gránit, 9. Biotitos, középszemcsés gránit, 10. Diorit, kvarcdiorit, 11. Aprőszemcsés gabbro-diorit, 12. Gabbro-amfibolit 
13. Telérek: (q) kvarc-, (qf) kvarc-földpát-, (yn) gránitporfir-, (jiy) mikrogránit-, ( z ) lamprofirtelér 14 Xenolit 15 ' 

Kvarcosodás, 16. Bxokontakt zóna, 17. Grejzenesedés, 18. Törés (a), feltételezett törés (b), 19. Réte'gdőlés ' 
Fig. I. Geological map of Tsagan Obo occurence. L e ge n d: 1. Deluvial-proluvial clayey-sandy sediments with pebbles 
and boulders, 2. Epidote-chlorite and quartz-epidote schists, 3. Micaceous and quartz-plagioclase-hornblende schists 
4. Meta-sandstone, 5. Micaceous- and hornblende gneiss, 6. Amphiholite, 7. Quartzite, 8. Fine-grained biotite granite' 
9. Medium-grained biotite granite, 10. Diorite, quartz-diorite, 11. Fine-grained gabbro-diorite, 12. Gabbro-amphibolite' 
13. Dykes (veins), (q) quartz-veins, (qf) quartz-feldspar veins, (уя) granite porphyry-, (jiy) microgranite-, M lampro-
phyre dykes, 14. Xenohtes, 15. Silicification, 16. Exocontact zones, 17. Greysen-type alterations, 18. Faults fa) inferred 

faults (b), 19. Dip 
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Egyes ritka- és színesfémek háttér és anomális küszöb 
Background and anomaly-threshold values of some rare 

Mo Sn 
Kőzettípusok 
Bock types Háttér 

Background + t + 2t + 3t Hatter 
Background + t +2t + 3t 

Jura gránitok 1Д 1,7 2,4 3,5 1,3 2,2 3,8 6,-4 
Jurassic granites 
Kambriumi gabbrók 1Д 1,4 1,9 2,5 1,1 2,4 5,2 12,0 
Cambrian gabbros 
Protezozoós metamorfitok 1,2 1,7 2,5 3,7 1,1 2,6 2,6 4,0 
Protezozoic metamorphic rocks 

Geokémiai és szér térképezés 

АугЗг_2 kis intrúzió területén és környezetében végzett litogeokémiai minta
vételezés eredményeiből statisztikai feldolgozás után multiplikációs és mono-
elemes térképeket szerkesztettünk. A megállapított hát tér és anomális kon
centrációkat az / . táblázatban közöljük. A W és Bi a minták több, mint 50%-
ában a kimutatási határ alat t volt, ezért ezeket az elemeket nem lehetett sta
tisztikusán értékelni. 

A multiplikációs térkép (2. ábra) tükrözi az érces zónák elhelyezkedésének 
törvényszerűségeit. Az anomáliák rendszerint ÉK-i és NyÉNy-i törések met
széspontjai környezetében csoportosulnak. Ké t anomália csoport különül el, 
melyek közül az északi a Cagan Obot átszelő ÉK-i csapású törészónához kap
csolódik, a délebbi 1,5 km-re DK-re a gránitintrúzió exokontaktusán ugyan
csak az előbb említett törések metszéspontjai körül jelentkezett. A monoelemes 
térképek alapján a gránit intrúziótól kifelé haladva Mo, Bi-W-Cu-Zn zonalitás 
volt megállapítható az eloszlásban, ahol a Mo, Bi anomáliák még túlnyomóan 
a gránit, míg a Cu, Zn anomáliák a prekambriumi képződmények elterjedési 
területére esnek. 

A szér térképezés eredményeképpen két anomáliát kaptunk, melyek lehor-
dási területe egybeesik a korábban említett geokémiai anomáliák területével. 
Az északi szóródási udvar területén a wolframit 0,4 g/m 3, a scheelit 6,0 g/m 3, 
míg a déli szóródási udvarban a scheelit 27,6 g/m 3 maximális dúsulási ér el. 

Kőzetelváltozások és a ritkafém ércesedés térbeli helyzete 

Az Sz. M. KALIMTJLIN (1968) által végzett árkolási és saját eredményeink 
figyelembevételével két fúrást telepítettünk a Cagan Obot átszelő É K - i csapású 
törészóna harántolására. A Cagan Obot felépítő gránit jelentős mértékű elvál
tozást szenvedett, szericit-kloritos kötőanyagú kvarc-muszkovit greizenné ala
kult . Hasonló elváltozásokat lehet észlelni a nagymértékben gránitosodott 
gabbroid xenolitokban is, melyeket néhány 10 m-es vastagságban harántoltak 
a fúrások. 

A törészónában a kőzeteket sűrű, 65 —85°-os repedésrendszer járja á t és 
gyakoriak a breccsás szakaszok. A breccsák törmelékanyaga 3 cm-nél kisebb, 
szögletes, túlnyomóan gránitporfír anyagú. Cementáló anyaga durvakristályos 
muszkovit. Ugyancsak előfordulnak kvarc kötőanyagú, gabbró és gránit tör-
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I. táblázat — Table I. 
koncentrációi a Cagan ОЪо-i ércelófordulas területén (g/t) 
and base metals at the Tsagan Obo occurrence (g/t) 

Zn Pb Cn 

Háttér Háttér Háttér 
Back + t + 2t + 3t Back + t + 2t + 3t ', Back + t + 2t + 3t 
ground ground ground 

27 47 78 130 11,0 22,0 38,0 68,0 34,0 56 94 152 

68 151 330 710 9,6 14,0 21,0 31,0 65,0 105 170 280 

50 100 220 330 7,5 10,8 15,0 22,0 59,0 100 170 290 

meléket tartalmazó breccsák. A breccsás szakaszok valódi vastagsága 1 —15 m 
között váltakozik. A kőzetet átjáró sűrű kvarcér hálózat következtében az ér-
cesedés stockwerk jellegű. A kvarcerek vastagsága néhány mm-től néhányszor 
10 cm-ig terjed. A gyakori finom pirithintés mellett a fúrások egyes szakaszain 

<3. ábra* A Cagan Obo ércelőfordulásának földtani szelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Greizenesedett, kvarcerekkel 
átjárt gránit, 2. Töredezett, greizenesedett gabbró, 3. Törési zónák, 4. Ritkafém-tartalom arányos egységekben (a fúrás 

tengelytől babra Mo, jobbra W), 5. A ritkafém ércesedés határai: (a) wolfram, (b) molibdén 
Fig. 3. Geological cross-section of Tsagan Obo occurrence. L e g e n d : 1. Greysenized granites, infiltrated by quartz 
veins, 2. Gabbro, disintegrated, gieysenised, Z. Eault zones, 4. Itare metal content in relative units (left from drill bole 

axis Mo, right from drill hole axis W), 5. Boundaries of rare metal mineralization: (a) tungsten, (b) molybdenum 
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vizuálisan megfigyelhető a wolframit és molibdenit. A wolframit néhány mm-es 
tűs kristályokban, a molibdenit 3 — 30 mm-es pikkelyekben és aggregátumok
ban fordul elő, kisebb kvarcerek belsejében, ill. kvarctelérek szegélyén. Az ás
ványtani vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy a wolfram-tartalom nagyobb 
része scheelit formájában van jelen. Színképelemzések szerint a maximális W 
tartalom 0 , 2 % , a maximális Mo tartalom pedig 0 , 1 % . Mindkét fúrás teljes 
hosszában a helyi átlagot meghaladó Mo tartalom van, az elemzések a 2. sz. 
fúrás 5 0 - 6 3 m (0 ,03%) és 1 0 4 - 1 1 1 m (0 ,06%) közötti szakaszain muta t tak 
ki maximális dúsulási. A wolfram tartalom szemben a molibdénnel egyértel
műen a gabbródioritos szakaszokhoz és azok közvetlen környezetéhez kapcso
lódik. Ennek oka, hogy a scheelit képződéshez szükséges Ca a hidrotermális 
folyamatok során a gabbródiorit bázisosabb összetételű földpátjaiból mobili
zálódhatott . Ennek megfelelően a 2. sz. fúrás 10 — 34 m ( 0 ,05%) , és 53 — 94 m 
(0 ,03%) között, valamint a 4. sz. fúrás 6 7 - 1 3 0 m (0 ,01%) között harántolt 
alacsony koncentrációjú wolfram ércesedést (3. ábra). A 2. sz. fúrás mélyebb 
szintjein rárakódott polimetallikus ércesedésre utal az 1 — 2 m vastagságú sza
kaszokon meg-megjelenő max. 0 ,3%-os Cu, Pb , Zn tartalom. 

A déli geokémiai anomália területén a gránit intrúzió köpenyében végzett 
részletező munkák egyes különálló kvarctelérekhez kapcsolódó alacsony kon
centrációjú scheelites ércesedés jelenlétét igazolják. 

összefoglalás 

A Cagan Obo körzetében litogeokémiai és szér térképezéssel két anomális 
területet muta t tunk ki, melyek közül az északit felszíni módszerekkel Sz. M. 
KALIMULIN (1968) is vizsgálta. 

Az északi anomália egy kb. 1 km 2-es ÉÉNy-i irányban megnyúlt 
intrúzióra esik. Az intrúzió központi részén ÉK-i és ÉNy-i irányú törések 
kereszteződésében elliptikus metszetű, 4 0 0 X 2 5 0 m nagyságú kvarc-epidot-
muszkovitos greizenes Stockwerk alakult ki. A stockwerket harántoló fúrások 
szerint a közepes, vagy mély eróziós szintű ércesedett zóna vastagsága kevéssel 
meghaladja a 100 m-t, a wolfram és molibdén tartalom nem éri el az ipari kon
centrációt. A wolfram és molibdén ércesedés térbeli elhelyezkedésében tekto
nikai elemek mellett fontos szerepe van a befogadó kőzetek eltérő fiziko-kémiai 
tulajdonságainak. A wolfram ércesedés elsősorban a gabbroidokban, míg a 
molibdén a gránitokban koncentrálódik. 

A déli anomália különálló, alacsony scheelittartalmú kvarctelérek környeze
tében alakult ki. 

Az ércelőfordulás kutatása jó példája a litogeokémiai és szértérképezés haté
kony együttes alkalmazásának. 
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New data on the rare metal mineralization of Tsagan Obo Hill 
(E. Mongolia) 

J. Csongrádi* and P. Papp** 
Abstract 

In the vicinity of the Tsagan Obo Hill, two areas of anomalous rare metal concentration 
were distinguished by lithogeochemical and panning methods. The northern one was 
partly investigated by S. M. К А Ъ Ш Ш К (1968). 

It coincides with a NNW-elongated third-phase Jurassic granite intrusion of 1 km 2 

area. In the central part of the intrusion, around the intersection of NE- and NW-striking 
faults, a quartz-epidote-muscovite greisen stockwork of 400 by 250 m area was formed. 
As shown by the results of diamond drilling, the mineralized zone partly lost to erosion 
exceeds 100 m in thickness, but the tungsten and molybdenum ores are not commercial 
in grade. The spatial distribution of the tungsten and molybdenum ores is controlled 
by both the tectonic elements and the variations in the physico-ehemistry of the host 
rocks. Tungsten mineralizations are mainly connected to gabbroids while molybdenum 
is concentrated in granites. 

The southern anomaly is due to the existence of scheelite-bearing quartz veins. 
This case history is a good example to illustrate the efficiency of the combined use 

of lithogeoehemistry and panning. 

Manuscript received: 30th November, 1987. 

Новые данные по редкометальной минерализации 
рудопроявления Цаган-Обо в Хэнтэйском аймаке 

(Восточная Монголия) 
Й. Чонгради, П. Папп 

В окрестностях горы Цаган-Обо с помощью литогеохимического и шлихового опробо
вания выявлены два аномальных участка северный из которых был изучен с поверхности 
С. М. Калимулиным (1968 г.). 

Северная аномалия связана с небольшой интрузией площадью примерно 1 кв. км третьей 
фазы юрских гранитоидов, вытянутой в север-северо-западном направлении. В централь
ной части этой интрузии, находящейся на пересечении разломов северо-восточного и 
северо-западного направлений, образовались кварц-эпидот-мусковитовые грейзены, слагаю
щие штокверк эллиптической в плане формы, размером 250x400 м. Согласно данным по 
скважинам, пройденным по штокверку, мощность зоны грейзенизации превышает 100 м, но 
содержание вольфрама и молибдена не достигает промышленной концентрации. Простран
ственное размещение вольфрамового и молибденового оруденения, помимо тектонических 
элементов, контролируется изменчивыми физико-химическими свойствами вмещающих 
пород. Вольфрамовое оруденение концентрируется прежде всего в габброидах, а молибде
новое — в гранитах. 

Южная аномалия образовалась в связи с отдельными кварцевыми жилами с низкой 
концентрацией шеелита. 

Изучение рудопроявления представляет собой наглядный пример эффективного сов
местного применения литогеохимического и шлихового опробования. 

* Central Office of Geology, H-1051 Budapest V., Arany J . u. 25. 
* * Hungarian Geological Institute, H-1443 Budapest XIV., Népstadion út 14. 
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