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Abstract 

The main aim of this paper is to present some of the specific mineralogical and geochemical 
processes concerning the alteration crust which has formed in the area of a former cinnabar mining 
site at Sântimbru Bai, Eastern Carpathians, Romania. 

The metallogenetic activity from Sântimbru Bai, carried out through a process of cinnabar-bearing 
minerahzation,is a result of hydrothermal activities with sulphur deficit. Two important stages can be 
defined within the hydrothermal alteration; the first one is connected to the emplacement of the 
pyroxene-bearing microdioritic bodies, while the second to the hornblende and biotite-bearing quartz 
andesitic body. 

The cinnabar-bearing mineralization of Sântimbru Bai - formed by the association of cinnabar, 
metacinnabar, pyrite, marcasite ± stibnite ± auripigment ± magnetite ± haematite - has been 
involved in a supergene transformation process, causing the contamination of the area with heavy 
metals. 

The analysed samples were collected from spoil heaps (i.e. galleries and open pits). Levels of 
chemical elements, especially heavy metals which could be potentially harmful, were found to be 
high across large areas. 

For the solid-phase characterization of the soil SEM-EDX, ТЕМ and XRD were used. Techniques 
such as ICP-AES and cold vapour atomic absorption spectroscopy were used in order to determine 
metal concentrations. 

The study carried out on the alteration crust which has formed in the mining area of Sântimbru 
Bái, revealed the existence of an association of allogenic (igneous or hydrothermal nature) and 
authigenic minerals (due to exogene factors). The collected samples were mostly composed of quartz, 
feldspar, and clay minerals. Other minerals (e.g. gypsum, lepidocrocite, goethite, iron sulphates and 
iron hydroxides), which are products of alteration processes, have been also identified. The highest 
pH values (2.41-6.34) and, the highest amount of electrical conductivity (77.7-1610 uS/cm) are 
recorded in the tailings storage facility and in the effluents from the galleries dug for geological 
exploration. 
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The most important elements of pollution which can be recognized are As, Hg, Pb, Sb and Sn. 
Their concentrations are far above the background levels and generally exceed the limit values in 
force for Romania. 

Összefoglalás 

E dolgozat célja a Hargita-hegyvonulat neogén-kvarter vulkanizmusához kötődő csíkszentimrei 
Büdösfürdőn feltárt higanytelepen kialakult mállási öv tanulmányozása során elért eredmények 
bemutatása. 

A csíkszentimrei Büdösfürdő területén a hidrotermális aktivitáshoz kötődő ércképződés cinna-
baritos ércesedést hozott létre (cinnnabarit ± metacinnabarit ± pirit ± markazit ± melnikovit ± 
antimonit ± auripigment ± magnetit ± hematit), amely a kvarc-biotit-amfibolandezit intruzív test 
felső részén és a környező piroxénandezitekben, piroxén-amfibolandezitekben és piroklasztitokban 
lelhető fel. Az ércásványok mállása okozza a környék nehézfémszennyezését. 

A minták ásványtani elemzésére a következő módszereket alkalmaztuk: transzmissziós polarizá
ciós mikroszkóp, transzmissziós elektron mikroszkóp és röntgensugaras diffraktometria. A geokémiai 
elemzéseket hideggőzös atomabszorpciós spektroszkópia (Hg) és ICP-AES segítségével végeztük el. A 
tanulmány során felhasznált minták a felszíni bányából és a meddőhányókról származtak. 

A mállási öv tanulmányozása során egy sor eredeti (endomagmás és hidrotermás kialakulás) és 
autigén (felszíni erők hatására kialakult) ásványt azonosítottunk. Az eredeti ásványok a következők: 
kvarc, turmalin, apatit, zirkon, monacit, epidot, zoizit, plagioklász, amfibol, piroxen, biotit és 
hidrotermális agyagásványok (iffit, illit/montmorillonit, kaolinit). A másodlagos ásványok a követke
zők: gipsz, lepidokrokit, goethit, amorf vashidroxid, Na-jarosit, K-jarosit, quenstedtit, sziderotil és 
krisztobalit (felszíni agyagosodás során keletkezett). Az agyagásványok közül a kaolinit, a 
montmorülonit és a vermikulit tartozik ide. A másodlagos ásványok a meddőhányókban és a külszíni 
bányaterületén a csapadékvíz és a légköri oxigén hatására keletkeztek. A tanulmányozott terület 
vizeinek igen magas az elektromos vezetőképessége (77,7-1610 uS/cm) és a H + tartalma (pH 
2,41-6,34). 

A legnagyobb koncentrációjú toxikus elemek az As, Hg, Pb, Sb és Sn. Ezek az elemek 
koncentrációja messze meghaladja a Romániai Hivatalos Közlönyben meghatározott beavatkozási 
határértékeket. 

Abstract 

ScopuI acestei lucrári este prezentarea rezultatelor obfinute ín urma studierii din punct de vederé 
minéralogie si geochimic a crustei de alterare, formata ín zona mineralizajiei de la Sântimbru Bai (aria 
vulcanismul neogen-cuaternar din munjii Harghita). 

Activitatea metalogeneticâ din aceastâ zona este materializatâ printr-o mineralizatie cinabriferà, 
care a rezultat in urma activitäfii sistemelor hidrotermale deficitare în suif. Aceastâ mineralizafie a fost 
depusâ în partea superioarâ a corpului generator (andezit cuarjifer eu hornblendä s,i biotit), în 
andezitele piroxenice, andezitele eu piroxem §i hornblendä §i în piroclastitele din jurul acestuia. 
Paragenezele mineralizajiei sunt urmâtoarle: marcasitâ-piritâ-melnicovit; piritä-cinabru; pirità-
marcasitä-cinabru; piritâ-marcasitâ-cinabru-stibinâ; cinabru-metacinabru, piritâ-cinabru-auripi-
gment, marcasitä-piritä §i magnetit-hematit. Aceste minérale, datoritä acfiunii factorilor exogeni, sunt 
supu§i proceselor de alterare, contribuind astfel la poluarea mediului înconjurâtor eu metale grêle. 

Pentru analizarea probelor din punct de vedere minéralogie s-au folosit urmâtoarele metode: 
microscopie polarizantâ prin transmisie; microscopie electronicä de baleiaj, eu microanalizâ §i 
difractometrie de raze X. Analizele geochimice au fost efectuate eu ajutorul spectroscopiei de 
absorpjie atomicâ §metoda vaporilor red) s,i eu ajutorul metodei ICP-AES. Probele analizate provin 
din crusta de alterare, formata pe suprafafa carierei §i a hälzilor galeriilor II §i III. 

în cursul studiilor efectuate asupra crustei de alterare formata §i în zona lucrärilor miniere de la 
Sântimbru Bai am pus în evidenfä о asociale de minérale alogene (de natura endomagmaticá sau 
hidrotermalä) §i autigene (cele formate sub aefiunea factorilor exogeni). 

Grupa mineralelor alogene cuprinde urmâtoarele minérale (minérale rezistente la aefiunea 
factorilor exogeni) cum sunt: cuarf, turmalin, apatit, zircon, monazit, epidot-zoisit precum §i 
mineralele partial rezistente: plagioclazi, hornblendä, piroxem, biotit etc. In aceastâ grupä au fost 
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íncadrate §i mineralele argüoase de genezá hidrotermalâ: illit, fflit/montmorillonit §i parfial caolinit. 
în grupa mineralelor autigene au fost incluse: gips, lepidocrocit, goethit, hidroxid de fier amorf, Na-
jarosit, K-jarosit, quenstedtit, siderolit (rezultate ín urma oxidarii-hidratárii bisulfurilor de fier §i a 
reacjiei acidului sulfuric eu minérale carbonatate s,i/sau silicatate), respectiv cristobalit (format in 
urma procesului de argilizare exogena). Dintre mineralele argüoase se pot încadra în aceastâ grupä: 
caolinitul, montmorillonitul §i vermiculitul. Formarea mineralelor autigene se datoreaza circulafiei 
oxigenului §i a apei ín hálzile galerülor s,i la suprafaba carierei. In zona studiatä au fost mä surate 
valori ridicate aie pH-ului (2,41-6,34) §i aie conductivity bii electrice (77,7-1610 uS/cm) aie apelor. 

Dintre elementele chimice nocive cele mai concentrate sunt As, Hg, Pb, Sb §i Sn. Concentrafia 
acestor elemente depàse§te eu mult limitele de intervenjie stabilité în Monitorul Oficial al României. 

Bevezetés 

Az érces övekben a szulfidásványok csak a víz és az oxigén hiányában stabilak. 
Ha ezek az ásványok természetes körülmények vagy bányászat során a felszínre 
kerülnek azonnal a felszíni erők destruktív - oxidációs-hidratációs - hatásának 
lesznek kitéve. Ez a folyamat másodlagos ásványok (szulfátok, oxihidroxidok, 
aluminoszilikátok, hidratált szilikátok) megjelenéséhez vezet, amelyek az 
ellenálló ásványokkal együtt az átalakulási övet alkotják. A mállási folyamatok 
következtében felszabaduló nehézfémek bekerülnek a talajba és a felszíni, ill. 
felszín alatti vizekbe, ahol jelenlétükkel, egy bizonyos koncentráció meghaladása 
esetén, igen komoly zavarokat okozhatnak a természetes geokémiai ciklusokban. 
Ezek a toxikus nehézfémek a szennyezőgóc közvetlen és közvetett környezeté
ben, esetenként még távolabb is, komoly károsodásokat okozhatnak az élővilág
ban, következésképpen azon emberek egészségében is, akik valami módon 
kapcsolatba lépnek ezen környezetekkel. 

Ilyen eset ásványtani és geokémiai tanulmányát mutatjuk be, a csíkszentimrei 
Büdösfürdő területén feltárt higanytelepen kialakult átalakulási öv példáján 

A kutatott terület földtani felépítése 

A csíkszentimre-büdösfürdői higanytelep a Kelemen-Görgényi-Hargita 
neogén-kvarter mészalkáli vulkáni hegylánc déli részén, a Lucs-Láz vulkáni 
területen található (Dél-Hargita hegység) (2. ábra). 

A K/Ar kormeghatározások alapján e vulkáni területen a metallogéniai 
folyamatok megközelítőleg 5 , 1 3 millió éve kezdődtek el és 4 , 1 4 millió éve zárultak 
le (SZAKÁCS & SEGHEDI 1 9 9 5 ) . 

A Lucs-Láz terület vulkáni működése során a következő kőzettípusok jöttek 
létre: piroxénandezitek, piroxén-amfibolandezitek, kvarc-biotit-amfibolandezit, 
porfíros diorit és monzodiorit, piroklasztitok (TÄNÄSESCU 1 9 7 8 ; LACZKÓ et al. 2 0 0 4 ) 
( 2 , 3 . ábrák). 

Az intruzív testek (porfíros piroxéndiorit, kvarc-biotit-amfibolandezit) 
hőfluxusa következtében létrejött parahidrotermális oldatok hidrotermális 
ércképződést hoztak létre. Ezt a vető- és repedésrendszerek, a breccsásodott 
zónák, a litológiai határok, valamint az érintett kőzetek kémiai, ásványtani és 
szerkezeti tulajdonságai határozták meg (STANCIU 1 9 9 6 ; LACZKÓ 2 0 0 3 ) . Az így 
létrejött átalakító folyamatok két elkülönülő fázisban zajlottak le. Az első fázis a 
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1. ábra. A Hargita hegyvonulat vulkanológiai térképe (SZAKÁCS & SEGHBDI nyomán, 1995, utólagos 
változtatásokkal - LACZKÓ 2003). 1. Kvarter tavi és mocsári üledékek; 2. Kainozoos, a vulkaniznussal 
egyező idejű és annál fiatalabb üledékek; 3. Az Erdélyi-medence üledékei; 4. Kréta flis; 5. Paleozoos 
képződmények (mezozoos kristályos öv); 6. Prekambriumi-paleozoos plutoni és más kristályos 
kőzetek (mezozoos kristályos öv); 7. Vulkáni kitörési központ; 8. Vulkáni kráter; 9. Vulkáni kaldera; 
10. Beszakadt kalderák; 11. Porfíros intruzív kőzetek; 12. Finomszemcsés porfíros intruzív kőzetek; 13. 
Vulkáni szerkezetek magja (Core complex); 14. Extruzív dóm; 15. Lávafolyás; 16. Piroklasztos vulkáni 
kúp; 17. Sztratovulkán; 18. Kiömlési vulkáni kúp; 19. Vulkanoklasztos üledékek (proximális fácies); 20. 
Sárfolyások, törmelékes lavinák és epiklasztitok. Vulkáni szerkezetek: 1. Reketyés; 2. Stânca-Osztoros; 
3. Ivó-Kokojzás; 4. Vargyas; 5. Harom-Zsögöd-Somlyó; 6. Lucs-Láz; 7. Kakukk-kráter; 8. Tirkó; 9. 
Piliska; 10. Csornád; 11. Bükkszád-Málnás szubvulkáni mező 

Fig. 1 Volcanological map of the Harghita Mountains (according to SZAKÁCS & SEGHEDI 1995, with 
modifications - LACZKÓ 2003). 1 Quaternary swamp or lake deposits; 2 Cenozioc postvolcanic and synvolcanic 
sediments; 3 Cenozioc prevolcanic molasse sediments of the Transylvanian basin; 4 Cretaceous-Tertiary 
sediments of the Eastern Carpathians Flysch zone; 5 Late Palaeozoic-Cretaceous sediments of Eastern 
Carpathians; 6 Precambrian-Palaeozoic metamorphic and plutonic rocks of the Crystalline-Mesozoic Zone of 
Eastern Carpathians; 7 Neck; 8 Crater; 9 Caldera-like depressions; 10 Collapse calderas (caldera fault); 11 
Porphyritic intrusive rocks; 12 Fine porphyritic intrusive rocks; 13 Volcanic core complexes; 14 Extrusive domes; 
15 Lava flows; 16 Pyroclastic cone; 17 Stratovolcanic cone; 18 Effusive cone; 19 Coarse pyroclastic rocks -
proximal fades; 20 Mud flow, debris avalanche, debris flow and ephemeral stream epiclastic volcanic rocks. 
Volcanic edifices and areas: 1 Rachitis; 2 Stânca-Ostoros; 3 Ivó-Cocoizasi; 4 Vârghi§; 5 Harom-Jigodin-
§umuleu; 6 Luci-Lazu; 7 Cucu; 8 Tirco; 9 Рицса; 10 Ciomadul; 11 Bicsad-Malnas volcanic field 
Fig. 1. Harta vulcanologicä a mun\ilor Harghita (dupä SZAKÁCS §i SEGHEDI 1995, си modificäri - LACZKÓ, 

2003). 1. Depozite cuaternare lacustre sau de mlagtinä; 2. Sedimente post- si sinvulcanice tertiäre; 3. 
Sedimentele bazinului Transilvaniei; 4. Depozite cretacice (fli§ cretacic); 5. Depozite paleozoice (zona cristalino-
mezozoicä); 6. Rod cristaline si plutonice precambrian-paleozoice (zona cristalino-mezozoicä); 7. Centre de 
erupiie; 8. Cratère; 9. Caldere; 10. Caldere präbusite; 11. Rod porfirice intruzive; 12. Rod fin-porfirice 
intruzive; 13. Miezul conului vulcanic; 14. Domuri extruzive; 15. Curgeri de lave; 16. Conuri piroclastice; 17. 
Con stratovulcanic; 18. Con efuziv; 19. Depozite vulcanoclastice (fades proximal); 20. Curgeri noroioase, 
avalanse debritice, curgeri debritice si rod epiclastice. Structuri vulcanice: 1. Rachitis; 2. Stanca-Ostorog; 3. 
lvó-Cocoizad; 4. Vârghis; 5. Harom-Jigodin-§umuleu; 6. Luci-Lazu; 7. Сиси; 8. Tirco; 9. Pili§ca; 10. 
Ciomadul; 11. Bksad-Malna§ volcanic field 
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2. ábra. A csfkszentimrei Büdösfürdő és környéke 
geológiai térképe (TÄNÄSESCU 1978, utólagos 
változtatásokkal - LACZKÓ et al. 2 0 0 4 ) és a minta 
vételezési helyek. 1. porfíros diorit; 2 . piroxén-
andezit; 3 . piroxén-amfibolandezit; 4 . intruzív 
kőzetek; 5. hidrotermásan mállott kőzetek (agya-
gosodás, kovásodás, piritesedés, turmalinosodás); 
6. táró; 7. külszíni bánya; 8. meddőhányó; 9. 
minták; 1 0 . földtani szelvény 

Fig. 2 Geological map of the Sântimbru Bâi area (after 
TÄNÄSESCU 1978, with modifications - LACZKÓ et al. 
2004) and sampling points. 1. Porphyrie diorite; 2. 
Pyroxene andésite; 3. Andésites with pyroxene and 
hornblende; 4. Subvolcanic rocks; 5. Hydrothermal-
metasomatic affected rocks (argilisations, silicifications, 
pyritisations, turmalinisations); 6. Gallery; 7. Quarry; 
8. Mine dump; 9. Samples; 10. Geological section 

Fig. 2. Harta geologicâ a perimetrului Sântimbru Bâi 
(dupä TÄNÄSESCU 1978, си modificäri - LACZKÓ et al, 

2004) si localizarea probelor. 1. Diorite porfirice; 2. Andezité piroxenice; 3. Andezité си piroxem si hornblendà; 
4. Roci subvulcanice; 5. Roci afectate hidrotermal-metasomatic; 6. Galerie; 7. Cariera; 8. Haida de steril; 9. 
Probe; 10. Sec\iune geologicâ 

piroxénes mikrodiorit intrúzióhoz kötődik, amely gyenge biotitosodást, szericite-
sedést, karbonátosodást és agyagosodást hozott létre (TÄNÄSESCU 1978; STANCIU 
1984). A második fázist a kvarc-biotit-amfibolandezit (dácit?) intruziós test 
okozta, amelynek következtében szericitesedés, agyagosodás (illit, montmorillo-
nit, kaolinit, illit/montmorillonit), kovásodás, turmalinosodás és piritesedés jött 
létre (TÄNÄSESCU 1978; LACZKÓ 2003; LACZKÓ et al. 2003). 

A csfkszentimrei Büdösfürdő területén lejátszódó ércképződés cinnabaritos 
ércesedést e redményezet t (markazit-pirit-melnikovit; pirit-cinnabarit; pirit-
markazit-cinnabarit; pirit-markazit-cinnabarit-antimonit; cinnabarit-metacinna-
barit, pirit-cinnabarit-auripigment, markazit-pirit és magnetit-hematit), amelyet 
kénben szegény hidrotermás rendszer hozott létre (MofOi et al. 1975; MÂRZA 
2002; LACZKÓ et al. 2004). Az ércesedés a kvarc-biotit-amfibolandezit intruzív test 
felső részén, a környező piroxénandezitekben és piroklasztitokban lelhető fel. 

Minták és analitikai módszerek 

Minták származási helye 

A minták a felszíni bányából (50, 59, 60, 78, 80, 83) és a meddőhányókról 
származnak (Il-es bánya meddőhányója - 40^46; III-as bánya meddőhányója -
47-49) . Származási helyük a 2-es ábrán látható. 

A 40-es minta a Il-es táró meddőhányója délkeleti oldalánál elfolyó Kenderes
patak üledékéből, a 41-es minta ugyaninnen, egy vas-oxi-hidroxidos bekérgező-
désből származik. A 42, 43, 44 és a 46-os mintákat a Il-es táró meddőhányó 
frontvonalából, a déli oldaltól kezdve (42-es minta) az északi oldalig (46-os 
minta), 10 méterenként vettük. A 45-ös minta a 44-es mintavételi pont alól (2 m) , 
a meddőhányó alól előbukkanó forrás üledékéből származik. 
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3. ábra. Földtani szelvény a Csíkszentimre-büdösfürdői vulkáni területről 
(PELTZ et al. 1 9 7 4 ) . 1. piroxénandezit-1; 2 . piroxénandezit-2; 3 . piroxénadezit ± 
biotit, kvarc; 4 . piroxén-amfibolandezit; 5 . kvarc-biotit-amfibolandezit; 6 . 
kvarcandezit; 7 . porfíros microdiorit; 8 . piroklasztitok; 9 . piroklasztitok, 
epiklasztitok, lávák; 1 0 . magmatikus test; 1 1 . ásványosodás; 1 2 . vető; 1 3 . fúrás; 
1 4 . a földtani szelvény száma 

Fig. 3. Geological section across the Sântimbru Bai volcanic structure (PELTZ et al. 
1974). 1. pyroxene andesite-1; 2. pyroxene andesite-2; 3 . piroxene andésite ± biotite, 
quartz; 4. andésite with pyroxene and hornblende; 5. andésite with quartz, biotite and 
hornblende; 6. andésite with quartz; 7. porphyric microdiorite; 8. pyroclastites; 9. 
pyroclastites, epiclastites, lava flows; 10. intrusive body; 11. mineralisation; 12. fault; 
13. drill; 14. number of the geological section 

Fig. 3. Sec\iune geologicä în structura vulcanicä de la Sântimbru Bai (dupä PELTZ et 
al. 1974). 1. andezit си piroxen-1; 2. andezit си piroxen-2; 3 . andezit си piroxem ± 
cuarj, biotit; 4. andezit си piroxem si hornblendä; 5. andezit cuar\ifer си biotit si 
hornblendä; 6. andezit cuarÇifer ; 7. microdiorit porfiric; 8. piroclastite; 9. piroclastite, 
epiclastite, curgeri de lave; 10. corp intrusiv; 11. mineralizaiie; 12. falié; 13. foray, 14. 
numärul sec\iunii geologice 
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A 47-es és a 48-as mintákat a III-as táró középső részéből vettük (minták közti 
távolság 35 m). A 49-es minta a III-as táró bejárata előtti tavacska üledékéből 
(amorf vashidroxid + agyagásványok) származik. 

A külszíni bánya mintáit a harmadik kitermelési lépcsőn kialakult talajból (50-
es minta a III-as lépcső délkeleti része, az 59-es minta az előbbitől 100 m-re 
északra), a második kitermelési lépcső középrészén található kovás alapanyagra 
lerakódott pirit és markazit kristályokból alkotott erecskéből (60-as minta), 
valamint az l-es kitermelési lépcső felületéről, északról délfelé 50 méterenként 
(78-80, 83) vettük. 

Analitikai módszerek 

A minták elemzésére a következő analitikai módszereket alkalmaztuk: transz
missziós polarizációs mikroszkóp (Jenapol); SEM-EDX (pásztázó elektron
mikroszkóp - energiadiszperzív röntgensugaras elemzéssel); röntgensugaras 
diffraktometria (Dron3); hideggőzös atomabszorpciós spektroszkópia (AAS 
220FS); ICP-AES (Perkin-Elmer, Optima 3000); GPHR 1400, GLM 020. 

Transzmissziós polarizációs mikroszkóp 

A minták ásványtani összetételének tanulmányozásához Jenapol típusú 
transzmissziós polarizációs mikroszkópot használtunk (Carl Zeiss Jena). Ezzel a 
mikroszkóppal maximum 400-szoros nagyítást lehet elérni. 

Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM-EDX) 

High Resolution Hitachi S4100 típusú műszert alkalmaztunk (hidegmezős 
emissziós pásztázó elektronmikroszkóp), amelyhez egy EDX elemző (Energy 
Dispersive X-ray - energiadiszperzív röntgensugaras elemzés) kapcsolódik 
(Oxford Instruments). Ez a tehnika intergranuláris és morfológiai elemzésekkel 
párhuzamosan, az EDX segítségével, a tanulmányozott minta kémiai összetéte
lének a tanulmányozását is lehetővé teszi. 

Az elemeloszlási térképek csiszolt metszetek tanulmányozásával készültek. A 
tanulmányozandó felületet szabadon hagyva, ezeket a metszeteket arannyal 
borítottuk be. A szabadon maradt felületek EDX-es elemzésével lehetővé vált az 
alkotó kémiai elemek azonosítása, eloszlása és egymás közti viszonyának 
elemzése. Az érzékelési határ a különböző elemeknél 0,01 és 0,5 wt%-között 
változik. Az elemeloszlási térkép generálása 20 kV-al és 100 nA-rel történt. Az 
adatok begyűjtése hullámhosszonként diszperzíven, 100 ms/pixellel történt. Az 
egyes elemek koncentrációja a vörös színűtől (alacsony koncentráció) a fehérig 
(magas koncentráció) változik. 

Röntgensugaras diffraktometria (XRD) 

A kristályos ásványok azonosításánál a röntgensugaras diffraktometria (XRD) 
módszerét alkalmaztuk a teljes mintán mint rendezetlen készítmény, irányított 
mintán és etilénglikollal kezelt mintán (porminta). Dron3 típusú műszert 
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használtunk. Az elemzések réz antikatód és Ni-szúrő használatával történtek (Ka 
radiáció =1,54051 A). A reflexiókat 2°-64° intervallumban mértük. 

Atomabszorpciós spektroszkópia (AAS) 

Az összes higany-koncentráció kimutatásához egy AAS 220FS (VARIAN) típusú 
spektrofotométert alkalmaztunk. Ez az analitikai módszer a hideggőz elvet 
használja (CV-AAS - cold vapor atomic absorption spectrophotometry). A mű
szer egy mérőcellával és egy higanygőz generátorral van ellátva, amely a higany 
redukálásához savas oldatot használ (sztannoklorid). 

Az elemzés sikeres elvégzéséhez minimum 250 mg minta szükséges, amit 
H N 0 3 + HCl (3:1) oldatban, három órán keresztül, 100 °C alatti hőmérsékleten 
kell feltárni. Az így kezelt mintát K H C 0 3 - a l kell stabilizálni (50 g/l). Az etalon 
hasonló módon készül el. A más elemek okozta interferenciát, a sztannoklorid 
hozzáadása előtt, 45%-os KOH oldat segítségével kell elnyomni. Ez az oldat az 
esetlegesen interferenciát okozó kémiai elemeket (Au, Ag, Cu, Pt, Se, Te) oxidokká 
és/vagy hidroxidokká alakítja át, amelyek a mérést nem zavarják. 

ICP-AES 

Az ICP-AES (Inductivity Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry) 
analitikai módszert a különböző kémiai elemek (As, Cu, Fe, Hg, P, Pb, S, Sb, Sn, 
Zn) koncentrációjának a kimutatásánál alkalmaztuk. Ehhez a módszerhez 
Perkin-Elmer Optima 3000 típusú spektrométert alkalmaztunk. A spektrum
vonalakat a WinLab (Perkin-Elmer) standard szerint ellenőriztük. A műszer 
kalibrálásához sokelemes standard oldatot használtunk (100 mg/L) , amit 
10%-os H N 0 3 oldathoz adtunk. Minden egyes elemzést háromszor ismételtük 
meg. A H N Ö 3 - a s oldatot minta nélkül is teszteltük, amit etalonként hasz
náltunk. 

GPHR 1400, GLM 020 

A tanulmányozott terület vizeinek a kémiai-fizikai tulajdonságait GPHR 1400 
(pH, Eh) és GLM 020 (EC - Electrical Conductivity) műszerek segítségével 
mértük. A GPHR 1400-as készülék a pH értékét a 0-14 ± 0,02 intervallumban 
méri. Mérés előtt a műszer kalibrálása standard oldatok segítségével történt, 
amelyeknek a pH értéke 25 °C-on 4, illetve 7 volt. A terepi mérések esetén, ez a 
műszer a hőmérséklet függvényében, a vezetőképesség félautomata korrekcióját 
teszi lehetővé. 

A vizek redox állapotát (Eh) szintén a GPHR 1400 típusú műszerrel mértük. 
Ennél a mérésnél egy Pt-Pt elektródát és egy RBD típusú (Ag/AgCl) 
referenciaelektródát használtunk. Az elektródapárost egy fero/feri kálium-
cianátos oldat segítségével ellenőriztük. 

A vizek fajlagos elektromos vezetőképességének a mérését a GLM 020 
műszerrel végeztük, amelyet egy CyberScan CON20 műszer segítségével 
kalibráltunk. A kalibrálás 25 °C-on történt, 447 (EC-CON-447), 1413 (EC-CON-
1413), 2764 (EC-CON-2764) és 15000 (EC-CON-15000) uS/cm standard oldatokkal 
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(az Eutech Cybernetics gyártása). Ezek a műszerek automata korrekciós 
rendszerrel vannak ellátva, amelyek a hőmérséklet függvényében működnek. 

A mikroszkópos és a diffraktometriai elemzéseket a kolozsvári BBTE Ásvány
tani Tanszék laboratóriumában, az atomabszorpciós spektroszkópiai elemzéseket 
a bukaresti SC „Prospechuni" SA (Románia) laboratóriumában, míg az ICP-AES 
és a SEM-EDX elemzéseket a University of Paisley (Skócia) laboratóriumában 
végezték. 

A mállási öv ásványtani és geokémiai jellemzése 

Ásványtan 

A csíkszentimrei Büdösfürdő higanytelepéhez kötődő átalakulási öv ásványait 
mikroszkópos vizsgálatok, SEM-EDX és röntgensugaras diffraktometria segítsé
gével határoztuk meg. 

A tanulmányozott területen 1977-ben felhagyott bányászat eredményeként 
hátramaradt felszíni bánya és a meddőhányók felszínén lassan megindult a talaj
képződés. Ezért a minták egy része különböző mennyiségű szerves anyagot 
tartalmaz (növényi maradványok, levelek, pollen, humusz), amelynek %-os 
arányát nem határoztuk meg Tehát az ásványtani adatok csak a minták szervet
len részére vonatkoznak, amelyet 100%-nak vettünk. A 41, 50, 59-es minták 
tartalmazzák a legtöbb szerves anyagot. 

A 49, 60, 78, 79, 80 és a 83-as minták ásványos összetételét nem vizsgáltuk. A 
49-es mintát amorf vashidroxidok és agyagásványok alkotják. A 78-80 és 83-as 
minták agyagos anyagból származnak (hidrotermálisán erősen bontott -
agyagosodott - kőzetek). A 60-as minta kovás alapanyagba települt pirit és 
markazit kristály-erecskéből származik. 

Mikroszkópos vizsgálatok 

Granulometriai szempontból az elemzett minták a következő csoportokba 
oszthatók: lutit-arenit-szilt (40, 41, 42, 43, 44, 47, 48-as minták), szilt-arenit-lutit 
(46, 50, 59-es minták) és arenit-szilt-lutit (45-ös minta). A minták arenit tartalma 
általában igen nagy (25-60%), mivel a lito- és a krisztalloklasztok mellett, a vas-
oxi-hidroxidok által cementált agyagos aggregátumok is ebbe a kategóriába 
sorolhatók. A lutit frakció jelenléte 10-70% között változik. A mintákban található 
rögöket az itt fellelhető kőzetekből kialakult litoklasztok (jórészt hidrotermálisán 
átalakultak: kovásodás, agyagosodás, turmalinosodás) és krisztalloklasztok 
(magmás és metamorf kvarc, különböző mértékben mállott földpátok, amfibolok, 
piroxének, epidot, zoizit, titanit, apatit, monacit, ritkán kalcit és biotit) alkotják. 
Az újonnan keletkezett ásványok mellett, amelyek a kénsav kalcit által való 
semlegesítése következtében jöttek létre, megemlíthetjük a gipszet, amely igen 
nagy mennyiségben van jelen a 46-os (Il-es meddőhányó) és az 50-es (felszíni 
bánya) mintákban. A mikroszkóppal azonosított ásványok mellett a tanulmá
nyozott mintákban agyagásványokból és vas-oxi-hidroxidokból álló barna, 
gyakran opak aggregátumok is jelen vannak, amelyek a szilt és az arenit kate
góriába sorolhatók. 
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Pásztázó elektronmikroszkópia és energiadiszperzív 

röntgensugaras elemzések 

A SEM elemzések azt mutatták, hogy a fentebb említett barna rögök 

szilikátokból (agyagásványok ± agyagosodott ásványdarabkák) és/vagy vasásvá

nyok által (szulfátok ± vas-oxi-hidroxidok) bevont kovásodott kőzetalapanyag-

1. táblázat. A 43-as és 59-es minták 100%-га normalizált kémiai összetétele 
Table 1 100% normalized chemical composition of selected elements in samples 43 and 59 

Tabelul 1. Compozifia chimicä elementara, normalizatä 100% a granulelor din probele 43 si 59 

Százalékos összetétel (%) 
Kémiai elem 59-es minta 43-as minta 

Központi zóna Szegély Központi zóna 
Si 52.39 2 .36 83 .69 
Ti 0.30 - 0.42 
Al 28.96 1.76 9.76 
Fe 15.19 61 .76 1.16 
Mg - - 0.06* 
Ca 0.48 0.26 0.49 
К 2.14 1.28 2.91 
Na - 6.69 1.06 

а 0.17 - -
p 0.70 

s 0.37 25 .18 0.44 

Összes 100 100 100 

* = < 2 s i g m a 

4. ábra. Az 59. minta scanning elektronmikro
szkópos képe. Főként agyagásványokból álló 
szemcse jarosit kéreggel. Az elemzett területek 
jelölve. Lépték 200 fim 

Fig. 4 SEM image, sample 59. Grain of mainly clay 
mineral composition surrounded by layer of jarosite. 
The analysed zones are shown in the image. Scale bar 
represents 200 pm 

Fig. 4. Imagine SEM (electroni se-cundari), proba 59. 
Granula din minérale argiloase înconjuratâ de о 
bordurä formata majoritar din jarosit. Sunt marcate 
zonele analizate chimie. Scara: 200 pm 

У é . - • 

5. ábra. A 43-as minta scanning elektron
mikroszkópos képe. Kovásodott kőzet töre
déke. Az elemzett területek az ábrán jelölve. 
Lépték 200 fim. 

Fig. 5. SEM image, sample 43. Fraction of 
fundamental silicified mass. The analysed zone is 
shown in the image. Scale bar represents 200 pm 

Fig. 5. Imagine SEM (electroni secundari), proba 43. 
Fragment de masä fundamentals silieifiatä. Este 
marcatâ zona analizatä chimie. Scara: 200 pm 
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ból tevődnek össze. Ezt a tényt a mikroelemzés (röntgensugaras spektroszkópia) 
segítségével megvizsgált két rög (43-as és 59-es mintából) kémiai összetétele 
támasztja alá (1. táblázat). 

A 4. ábrán a másodlagos elektronkép egy gyenge reflexióval rendelkező rögöt 
mutat (59-es minta), melynek széleit egy fényes sáv övezi. A rög központi 
részének és a fényes sávnak az elemzése különböző kémiai összetételt mutat (2. 
táblázat). A központi rész szilikátokból, míg a külső sáv vasásványokból tevődik 
össze. A kémiai elemzések százalékos összetétele mindegyik zónában kisszámú 
ásvány jelenlétét mutatja (2. táblázat). így az 59-es mintából származó rög 

2. táblázat. A 43-as és 59-es minták 100%-ra normalizált ásványtani összetétele 
Table 2 100% normative mineralogical composition in samples 43 and 59 

Tabelul 2. CompoziHa mineralogicä normatíva 100% a granulelor din probele 43 si 59 

Százalékos összetétel (%) 
Ásvány 59-es minta 43-as minta 

Központi zóna Szegély Központi zóna 
Kvarc 19.27 0.57 74.39 
Földpát - - 10.11 
Kaolinit 48.69 4.18 13.19 
JUit 19.67 - -
Klorit - - -
Na-jaiosit - 70.39 -
K-jarosit - 8.24 -
Sziderotil - 16.32 1.59 
Goethit 11.40 0.29 
Gipsz 0.97 -
Rutil - 0.34 
Apatit 0.30 -
Összes 100 100 100 

központi részét főként kaolinit, alárendelten illit és kvarc, míg a peremi zónát 
főként Na-jarosit, alárendelten K-jarosit, sziderotil és kismennyiségű kaolinit 
alkotja. A 43-as mintából származó rög (5. ábra), kovásodott kőzetalapanyagot 
(andezit) képvisel, amely főként kvarcból, alárendelten földpátból és kaolinitból 
tevődik össze. 

Röntgensugaras diffraktometria 

A kvantitatív ásványtani meghatározást (röntgensugaras diffraktometria, por
mintaelemző módszer), mikroszkópos adatokkal egészítettünk ki. A diffraktogra-
mokat rendezetlen teljes mintákon és orientált, majd etilénglikollal kezelt mintá
kon végeztük el, amelyek az agyagfrakcióból származtak ( < 5 fim). 

A diffraktometria segítségével azonosított ásványok, előfordulási sorrendben, 
a következők: kvarc, földpátok, agyagásványok (illit, montmorillonit, illit/mont-
morillonit, kaolinit, vermikulit/illit), krisztobalit, lepidokrokit, goethit, gipsz, 
jarosit, quenstedtit és sziderotil. Az úgynevezett „egyéb ásványok" csoport olyan 
ásványokat tartalmaz, amelyek igen kis mennyiségben jelennek meg ahhoz hogy 
ezzel a módszerrel azonosíthatók legyenek. Ezek: amfibol, piroxen, turmalin, 
biotit, muszkovit, kalcit, cirkon, epidot-zoizit, titanit, apatit és monacit (3. táblázat; 
6. és 7. ábrák). 
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3. táblázat. A Csíkszentimre-büdösfürdői higanytelepen kialakult mállási övből származó minták 
ásványtani összetétele 

Table 3 Mineralogical composition of the samples taken from the alteration zone formed in cinnabar 
mineralization zone from Sântimbru Bai 

Tabelul 3. CompoziHa mineralogicä a probelor prelevate din crusta de alterare formata ín zona mineralizaüei 
cinabrifere de la Sântimbru Bai 

Ásvány 
Minta szám - No of Sample 

Ásvány 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 
tm tm tm tm 

tm <5IÍRN tm < 5 » I M 

Kvarc 
% 
26 

% 
15 

% 
37 

% 
6 

% 
38 

% 
31 

% 
33 

% 
7 

Földpát 10 23 - 8 10 5 15 
Hlit 26 - - - 28 27 44 
Dlit/montmorfflonit 25 38 41 71 15Î+174* 29 16 34 
Kaolinit 8 - - 12 11 3 15 
Krisztobalit - - 3 3 -
Lepidokrokit 17 - - 5 5 -
Goethit 4 23 7 - - -
Gipsz - -
Egyéb ásványok 1* 1 2* 2*. 2* 1* 
- tm - teljes minta (bulk sample - probä brutä); 
- *40 - amfibol, piroxen; *42 - földpát, muszkovit, turmalin; *43 - T sok montmorfflonit, 4- kevés 
montmorillonit; **43 - goethit, kalcit, zirkon, apatit, titanit; *44 - gipsz, biotit; *45 - piroxen, zoizit 

Minta szám - No of Sample 
Ásvány 

4 6 4 7 4 8 5 0 5 9 

tm <5/x 
m 

tm < 5 I I M tm <5<an tm tm <5FTM 

Kvarc 
% 
6 

% 
11 

% 
42 

% 
7 

% % % 
7 

% 
35 

% 
12 

Földpát 29 23 - 15 13 21 19 12 
Elit - - - - - 6 
ШН/montmorillorat - 13 44 74 10 - - -
Montmorillonit 7 22 68 84 23 44 
Vermikulit/illit - - - - 16 
Kaolinit 6 13 3 19 - 37 7 16 
Krisztobalit - - - - - -
Lepidokrokit 7 6 3 - 8 
Goethit - - - - 18 - -
Gipsz 43 18 3 2 3 15 
Egyéb ásványok 2* 2* 2* - 2 2» -

- tm - teljes minta (bulk sample - probä brutä); 

Ásványgenetikai diszkusszió 

A keletkezési feltételek a csíkszentimrei Büdösfürdőn kialakult mállási öv 
azonosított ásványai lehetnek eredetiek (azok az ásványok, amelyek a külszíni 
hatások következtében nem szenvedtek változást) és másodlagosak (autigének) 
(amelyek kialakulásukat a külszíni erőknek köszönhetik). Az eredeti ásványok 



6. ábra. Röntgen diffraktogramok (47 - minta szám - rendezetlen preparátum teljes minta; о - irányított minta (<5 mm frakció); g - irányított és etilénglikollal 
kezelt minta) 
Fig. 6 X-ray diffractograms. Legend: 47 - sample number - non-oriented hulk sample; о - oriented sample of the < 5 mm fraction; g - ethylene-glycolated and oriented sample 
Fig. 6. - Difractograme RX. Legenda: 47 - numär probä - préparât neorientat din proba globalä; о - probä orientatä pentru {гафипеа <5 mm; g - probä orientatä §i 
etilenglicolatd 
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Q - kvarc 
F - róldpst 

7. ábra. Nagy amorf fázissal rendelkező teljes minták röntgen diffraktogramja. a - 41-
es minta; b - 50-es minta 

Fig. 7. X-ray diffractogram of the bulk samples with high amount of amorphous phase, a -
sample 41; b- sample 

Fig. 7. Difractograme RX pe probe globale си confinut ridicat de faze amorfe. a - proba 41; b 
- proba 50 

csoportjába (endomagmás és hidrotermás kialakulás) a külszíni hatásoknak 
ellenáló (kvarc, turmalin, apatit, zirkon, monacit, epidot-zoizit) vagy csak 
részlegesen ellenálló (plagioklász, amfibol, piroxen, biotit stb.) ásványok tartoz
nak. 

A tanulmányozott terület autigén ásványai a vasbiszulfidok (pirit, markazit) 
oxidációja-hidratálása és a kénsav karbonátokkal és/vagy szilikátokkal való 
reakciója következtében jöttek létre. Ezek az ásványok a következők: gipsz, Na-
jarosit, K-jarosit, quenstedtit, sziderotil, lepidokrokit, goethit és amorf vas
hidroxidok valamint a krisztobalit, amely az agyagosodás során keletkezett. Az 
agyagásványok közül ide sorolhatjuk a kaolinitot, montmorillonitot és a vermi-
kulitot, amelyek lehetnének akár mállási eredetűek is. A többi agyagásvány 
(illit, illit/montmorillonit és részben a kaolinit) hidrotermálisán alakult ki. 

A másodlagos ásványok keletkezése a külszíni bányában és a meddőhányókon 
az oxigén és a víz hatásának köszönhető, amely folyamat során a vasbiszulfidok 
oxidálódnak és hidratálódnak. A másodlagos ásványok társulását követve 
megállapítható, hogy az ásványok kialakulásának egyik feltétele a pH igen savas 
jellegen keresztül (pH 2-3: lepidokrokit, goethit, jarosit), a közepes savasságon át 
(pH 4 -5 : kaolinit) a gyenge savas-bázikus (pH 6-8: montmorillonit, amorf 
F e ( O H ) 3 , gipsz, vermikulit) jellegig változott. 

A bányavizek kiömlési területén a lepidokrokit, goethit és az amorf vas
hidroxidok bekéregződéseket képezhetnek (HOLMSTRÖM et al. 1999). Hasonló eset 
található a Il-es táró meddőhányójának déli- és dél-keleti részén (a 41-es minta 
vételezési helye), ahol a vas-oxi-hidroxid lerakódások jellemzőek (8a. ábra). A vas-
oxi-hidroxidok nagy mennyiségben megtalálhatók a Il-es és a III-as tárók 
bejáratainál is. A III-as táróban kialakult „bányató" üledék nagymennyiségű 
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8. ábra. a) Vas-oxi-hidroxid bekéregződés a Il-es 
táró meddőhányója előtt; b) a III-as tárónál 
felgyülemlett amorf vas-hidroxidok 

Fig. 8. a) Crusty deposits of iron oxi-hydroxides in 
front of the gallery II; b) accumulations of amorphous 
iron hydroxides from the gallery III 

Fig. 8. a) Depuneri crustiforme de oxi-hidroxizi de 
fier din fa^a haldei galeriéi II; b) acumulärile de 
hidroxizi de fier amorfi de la galéria III. 

amorf vas-hidroxidot ( + agyagásványoké kb. 5 4 0 m 3 víz és vas-hidroxid elegy) 
tartalmaz (itt a bányavíz gyengén savas jellegű - p H = 5 , 5 - 8b. ábra). 

Geokémiai elemzések 

Akárcsak más hasonló esetben (pl. a spanyolországi Tinto és Odiel folyók 
esetében - COSSA et al. 2 0 0 1 ) , a csíkszentimrei Büdösfürdőn végzett bányamun
kálatok területén a szulfidok oxidációja következtében a környék forrás- és folyó
vizei igen magas H + , Fe (OH) 3 , SO^~ és oldott fémionkoncentrációval jellemez
hetők ( 4 . táblázat - LACZKÓ et al. 2 0 0 3 ) . A vizek savasságát elősegítik az utóvulkáni 
gázömlések is ( C 0 2 ~ 9 4 , 5 5 % , H 2 S ~ 0 , 2 5 6 mg/l, N 2 ~ 5 % - JAKAB et al. 1 9 7 4 ) , 
amelyek igen jelentősek a környéken. 

A vasbiszulfidok bomlása következtében újonnan keletkezett ásványok - akár
csak az agyagásványok - nagy fajlagos felületüknek köszönhetően ezekből az 
oldatokból a pH-tól, az oldat ionkötéseinek erősségétől és az oldatban lévő fém
koncentrációtól függően különböző fémeket képesek adszorbeálni (DIAKONOV 
1 9 9 8 ) . Ezeknek a kémiai elemeknek a jelenlétét a tanulmányozott terület 
átalakulási övében az ICP-AES (As, Cu, Fe, Hg, P, Pb, S, Sb, Sn, Zn) és a CV-AAS 
(Hg) módszerekkel mutattuk ki. 
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4. táblázat. A csíkszentimrei Büdösfürdő vizeinek fizikai-kémiai paraméterei (nyári adatok 2003) 
Fig. 4 The physico-chemical parameters of waters from Sântimbru Bäi (data of summer, 2003) 

Fig. 4. Paramétra fizico-chimic al apelor de la Sântimbru Bäi (date din vara anului 2003) 

Mérési hely T 
° c 

pH EhmV EC 
/xS/cm 

TDS 
mg/l 

Felszíni bánya északi oldalán található forrás 8,2 6,19 227 119,7 59,6 
Felszíni bánya déli oldalán található forrás 9Д 6,34 254 77,7 39 
„Szemforrás" - l-es táró meddőhányója mellett 15 4Д - 339 164 
Borvízforrás az Il-es tárótól délre (30 m) 8,7 5 136 142,7 71 
Il-es táróból kifolyó bányavíz 7,8 3,1 128 758 374 
Kenderes-patak a Il-es táró meddőhányója déli oldalán 10 2,75 - 790 396 
A Il-es táró meddőhányója alól előbukkanó forrás 7,4 2,39 1610 800 
Kenderes-patak összefolyása a Il-es táró bányavizével a 
meddőhányó alatt 

9 2,41 - 1102 554 

Kenderes-patak a IH-as táró fölött 10 3,58 244 122 
Ш-as táróból kifolyó bányavíz 8,2 5,5 166 370 190 
Kenderes-patak összefolyása a III-as táró bányavizével 10 5,66 298 149 

- EC - elektromos vezetőképesség (electric conductivity —conductivitate electrica); 

- TDS - teljes oldott sókoncentráció (total disolved salts - total sarari dizolvatà). 

ICP-AES elemzések 

Az ICP-AES analitikai módszerrel kimutatott kémiai elemek koncentrációja a 
következő határértékeket mutatta: As: 34-505 mg/kg; Cu: 7 -166 mg/kg; Fe: 
346-211834 mg/kg; Hg: 18-67 mg/kg; P: 90-608 mg/kg; Pb: 54-1262 mg/kg; S: 
581-21133 mg/kg; Sb: 55-206 mg/kg; Sn: 141-94022 mg/kg; Zn; 2 -33 mg/kg (5. 
táblázat). 

Összehasonítva a kapott értékeket a Romániai Hivatalos Közlönyben (1997, 1. 
rész, bis/6. XI. kötet, 303. szám) megjelent beavatkozási határértékekkel megálla-

5. táblázat. A csíkszentimrei Büdösfürdő higanytelepének átalakulási övéből származó minták 
elemkoncentrációja (mg/kg) (ha - határérték alatt) 

Table 5. Elemental composition of the samples (reported in mg/kg) from the alteration crust from 
Sântimbru Bäi (ha - below detection limit) 

Tabelul 5. Concentrafiile elementelor chimice din crusta de alterare de la Sântimbru Bäi 
(ha - sub limita de detecjie) 

Minta 
Elem 

P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P50 P59 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

As 166 165 198 505 65 388 ha 45 68 ha 34 

Cu 7 166 10 55 9 10 14 15 11 14 12 

Fe 13141 211834 11053 7065 7912 16886 18442 13081 38262 346 30011 

H g ha 18 ha ha ha ha ha 67 ha ha ha 

P 136 282 203 133 181 357 431 208 608 90 292 

Fb ha 1250 1262 54 ha 79 92 ha 189 ha 151 

s 1827 4643 581 1796 1587 1966 21133 1257 3325 16063 14761 

Sb 71 ha 117 96 81 206 55 60 62 110 118 

Sn 5090 94022 4388 2891 3560 6814 7460 5121 15892 141 11942 

Zn ha 7 2 ha ha ha 12 ha 33 19 12 
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pítható, hogy a legnagyobb koncentrációt az As, Hg, Pb, S, Sb és Sn mutatják (9. 

ábra). Az említett kémiai elemek jórészt a meddőhányókon kialakult mállási 

9. ábra. Különböző kémiai elemek koncentrációja a szentimrei büdösfürdői mállási övben a Romániai 
Hivatalos Közlönyben megjelent beavatkozási határértékekhez viszonyítva (i.h. - beavatkozási határ; 
41 - minta szám; As - 25 mg/kg; Hg - 2 mg/kg; Pb - 100 mg/kg; S - 1000 mg/kg; Sb - 20 mg/kg; Sn -
50 mg/kg) 

Fig. 9 Concentrations of some elements from the alteration crust in comparison with the intervention limits 
published in the Official Gazette of Romania (i.h. - intervention limit; 41 - sample number; As - 25 mg/kg; Hg 
- 2 mg/kg; Pb - 100 mg/kg; S - 1000 mg/kg; Sb - 20 mg/kg; Sn - 50 mg/kg) 

Fig. 9. Concentraiia elementelor chimice determinate in crusta de alterare de la Sântimbru Bâi, în comparatie 
eu limitele de intervenue date în Monitorul Oficial al Románia (i.h. - limita de intervenue; 41 - numàrul 
probei; As-25 mg/kg; Hg-2 mg/kg; Pb - 100 mg/kg; S - 1000 mg/kg; Sb - 20 mg/kg; Sn - 50 mg/kg) 
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övben halmozódnak fel. A legnagyobb As-, Pb-, S-, Sb- és Sn-koncentrációt a Il-es 
bánya meddőhányóján, míg a legnagyobb Hg-koncentrációt a III-as bánya 
meddőhányóján mértük. Ugyanakkor jelentős a S-, Sb- és a Sn-koncentráció a 
külszíni bánya területén is. Ezeknek az elemeknek a legjelentősebb feldúsulása a 
41-es, a 47-es és a 48-as mintákban figyelhető meg. 

A 43-as minta SEM-EDX vizsgálata során (elemeloszlási térkép), a vizsgált 
szemcse peremén fémes higany jelenléte volt megfigyelhető (10. ábra). 

20. ábra. Jellegzetes SEM felvétel és megfelelő röntgensugaras elemeloszlási (AL Si, Hg és К) térképek 
(43-as minta). Lépték 100 p.m 

Fig. 10 Back scattered electron (BSE) image and corresponding X-ray maps (SEM) for Al, Si, Hg and К (43 
sample). Scale bar represents 100 ixm 

Fig. 10. Harta de distribute a radia\iei Mb a elementelor (Al, Si, Hg §i K) analizate cu SEM-EDX (Proba 43). 
Scara: 100 pm 

CV-AAS elemzések 

Az ICP-AES analitikai módszerrel csak a 41-es és a 47-es mintában sikerült 
kimutatni a higany jelenlétét. A CV-AAS módszerrel, lévén az egyik legmegfe
lelőbb eljárás ebben az esetben, már mindegyik mintában kimutatható volt a 
higany jelenléte (6. táblázat). 

6. táblázat. Az atomabszorpciós spektrofotometria eredményei 
Table 6 Results of the atomic absorption spectrophotometry 

Tabelul 6. Rezultatele analizelor spectrofotometriei de absorp\ie atomicä 

Minta 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Hg(mg/kg) 8,87 20,5 2,836 2,172 6,418 11,709 1,123 248 8,96 
Minta 49 50 59 60 78 79 80 83 

Hg(mg/kg) 23,532 1,407 96,25 16,633 9,363 25,771 38,764 316,832 
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11. ábra. Az összes higany koncentrációjának változása: a) Il-es táró meddőhányója; b) Ш-as táró 
meddőhányója; c) külszíni bánya (i.h. - beavatkozási határ - 2 mg/kg; 41 - minta szám) 

Fíg. 11 Variation of the total mercury concentration: a) dump of the gallery II; b) dump of gallery III; c) quarry 
(i.h. - intervention limit - 2 mglkg; 41 - sample number) 

Fig. 11. Variatia concentra\iá total-mercur: a) halda galeriéi 11; b) halda galeriéi 111; c) cariera (i.h. - limita de 
intervenue - 2 mglkg; 41 - numärul probet) 

A higany koncentrációja, két eset kivételével (46, 50-es minták), mindegyik 
mintában többszörösen meghaladja a Romániában érvényben levő beavatkozási 
határértékeket (11. ábra). 

Geokémiai diszkusszió 

Az ICP-AES analitikai módszerrel elemzett mintákban az As, Hg, Pb, S, Sb és a 
Sn igen jelentős koncentrációt mutatnak. 

A Il-es bánya meddőhányója délkeleti oldalán, vas-oxi-hidroxidokból és agyag
ásványokból kialakult bekéregződésből vett minta (41-es minta) jelentős vas-
(211834 mg/kg), ólom- (1250 mg/kg) és ón- (94022 mg/kg) koncentrációt mutat. Az 
ólom-koncentráció 12-szer, az ón- közel 2000-szer míg a higanykoncentráció 
kilencszer haladja meg a Romániában érvényben levő beavatkozási határértéket. 

Hasonlóképpen, a III-as bánya meddőhányójának délkeleti oldalából vett 
agyagos mintában (47-es minta) az As-, Hg-, Fe-, S-, Sb- és Sn-koncentráció igen 
magas értéket mutat. A higanykoncentráció (66,75 mg/kg) 33-szor haladja meg az 
beavatkozási értéket (2 mg/kg). Ugyanerről a helyről származó 48-as mintában 
szintén nagy Fe-, Pb- és Sn- (Fe - 38262 mg/kg; Pb - 1 8 9 mg/kg; Sn - 1 5 8 9 2 mg/kg) 
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koncentrációt mértünk. Itt az ólom közel kétszer, míg az ón- 317-szer haladja meg 
az beavatkozási határértéket. 

A CV-AAS analitikai módszerrel elemzett minták Hg koncentrációja az 
1,12-316,83 mg/kg intervallumban található. Ezek az értékek összevethetők a 
szlovéniai Idrija folyó környékén mért értékekkel (5-300 mg/kg, GOSAR et al. 
1997). A legnagyobb értéket a külszíni bányából származó 83-as mintában 
mértük, ahol a higanykoncentráció az beavatkozási határértéket (2 mg/kg) közel 
159-szer haladja meg. A második legnagyobb érték a 47-es mintában volt 
észlelhető (III-as táró meddőhányója), ahol az beavatkozási határértéket 124-szer 
haladja meg. 

A higany ezekben a mintákban lehet kötött (HgS, C H 3 H g + ) vagy szabad 
állapotban (Hg°, H g 2 + ) . A Hg° és a H g 2 + a HgS és a higanyt tartalmazó ásványok 
(galenit, szfalerit, kalkopirit, pirit, markazit, antimonit) oxidációja következtében 
és a natív higany jelenléte révén jelennek meg (BENOIT et al. 1994; CAROLL et al. 
2000; KARAMATA et al. 1995). Az általunk elemzett mintákban csak az összes higany 
koncentrációt mutattuk ki. Megjegyzendő, hogy ezekben a mintákban sem 
szabadszemmel, sem az ásványtani elemzések segítségével a cinnabarit jelenlétét 
nem mutattuk ki. Az elemzett mintákban a szabad állapotban levő higanyt, 
akárcsak más hasonló esetben (pl. a brazíliai Para állambeli tapajo-völgyi Alter-
do-Chao geológiai összlet esetében - ROULET et al. 1998), igen nagy valószínű
séggel, a vas-oxi-hidroxidok és az agyagásványok jelenléte kontrolálja. SAVENKO 
(2000) szerint a higanyt adszorbeálni képes ásványok, sorrendben, a következők: 
montmorillonit, vas-oxi-hidroxidok, illit és kaolinit. Amint láttuk az ásványtan 
fejezetben, ezek az ásványok a tanulmányozott területen mind jelen vannak. 

Következtetések 

A csíkszentimrei Büdösfürdőn feltárt higanytelep átalakulási övének a 
tanulmányozása során egy sor eredeti (endomagmás és hidrotermás) és egy sor a 
mállás során újonnan keletkezett ásványt azonosítottunk. Az allogén ásványok a 
következők: kvarc, turmalin, apatit, cirkon, monacit, epidot, zoizit, plagioklász, 
amfibol, piroxen, biotit. A hidrotermális agyagásványok (illit, illit/ mont
morillonit, részben a kaolinit) is ugyanebbe az ásványsorba csoportosíthatók. Az 
autigén ásványok a következők: gipsz, lepidokrokit, goethit, amorf vashidroxid, 
Na-jarosit, K-jarosit, quenstedtit, sziderotil (a vasbiszulfidok oxidációja valamint 
a kénsav karbonát- és/vagy szilikátásványokkal való reakció termékei) és 
krisztobalit, ami felszíni agyagosodás során keletkezett. Az agyagásványok közül 
a kaolinit, a montmorillonit és a vermikulit tartozik ide. 

A másodlagos ásványok kialakulása a meddőhányók, valamint a feltárás 
felszínén az oxigén és a víz körforgásának az eredménye. A szulfidok oxidálása 
valamint az utóvulkáni gázömlések következtében a tanulmányozott területen 
erősen savas oldatok jöttek létre (pH 2,41-6,34). Ez a tény tükröződik az autigén 
ásványok asszociációjában is, amelyet követve változatos képződési környeze
teket figyelhetünk meg, az erősen savas jellegűtől (pH 2-3: lepidokrokit, goethit, 
jarosit), a közepesen savas jellegűtől (pH 4—5: kaolinit) és az enyhén savas -
enyhén bázikusig (pH 6-8: montmorillonit, amorf Fe(OH) 3 , gipsz, vermikulit). 
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Az exogén folyamatok hatásának következtében, a mállási övben felhalmo
zódott kémiai elemek koncentrációjának meghatározása (ICP-AES - As, Cu, Fe, 
Hg, P, Pb, S, Sb, Sn, Zn- és AAS-Hg-módszerek használatával), hozájárult a 
tanulmányozott terület környezetszennyezésének felméréséhez. A geokémiai 
elemzések eredményeként megállapítottuk, hogy a legjelentősebb feldúsulást az 
As, Hg, Pb, Sb és Sn mutatja. Ezen elemek koncentrációja messze meghaladja a 
Romániai Hivatalos Közlönyben meghatározott beavatkozási határértékeket (As: 
34-505/25 mg/kg; Hg: 2,17-316,83/2 mg/kg; Pb: 151-1262/100 mg/kg; Sb: 5 5 - 206/20 
mg/kg; Sn: 141-94022/50 mg/kg). Az említett kémiai elemek nagy koncentrációja 
komoly veszélyt jelenthet a Szentimrei Büdösfürdő környezetére. 
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