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TOVÁBBKÉPZÉS

A GEOKÉMIA FELADATAI

SZÁDECZKY-KARUÜSS ELEMÉR*

Eladásomban három kérdéssel foglalkozom, az új tudományág, a geokémia
feladataival, tekintettel a továbbképzésre is.

1. Mi is tulajdonkép az oly sokféleképp értelmezett geokémia és mi a

feladata általában és gyakorlatilag ?

2. Mit sikerült megoldani a feladatokból ?

3. Mit kell nekünk elssorban megoldani a további feladatokból ?

Azt hiszem, aligha kell megindokolnom, miért kell felvetni az els kérdést :

mi a geokémia ? E fogalom értelmezése g>"akran teljesen önkényes, nagyobbrészt
azért, mert a geokémia szó ma, sajnos, túlságosan is divatos. A külföldi irodalom-

ban üzleti szempontok alapján kiadott ú. n. geokémia könyvek jelennek meg,
amelyek a valóságban alig tartalmaznak valamit a tényleges geokémiából.
A ,,geokémia” például a szokásos geokémia bevezetésekkel ellátott majdnem sza-

bályos petrológia, ami eg^'etemünkön a geokémia hallgatásának kötelez el-
feltétele, de még nem maga a geokémia. Ilyen körülmények közt nem csodálkoz-

hatunk, ha hazai kartársak szájából is gyakran hallik ,,geokémia” emlegetése
olyankor is, amikor nyilvánvaló, hogy nem geokémiára, hanem például kémiai
földtanra gondolnak, vagyis olyan értelemben használják ezt a kifejezést, mint
a régiek több mint 100 év óta, amikor ug^^an e kifejezés még nem volt divatos,

de nem is volt határozott jelentése.

Ha például valaki egy leírandó kzet elemzését elkészítteti, ennek közlése

a szokásos átszámításokkal még nyilván nem geokémia, hanem kzetkémiai
adatokkal kiegészített leíró kzettan, petrografia. Ugyancsak nem geokémia, ha
egy ásványátalakulást megállapítunk. Ez az ásványtársulásra, illetve a kzet-,
esetleg ércképzdésre vonatkozó vizsgálat, értelmez kzettan ;

petrológia,

esetleg teleptan és mindenesetre közelebb áll már a geokémiához, de még szintén

nem geokémia.
Szoros értelemben vett geokémiává akkor válik a vizsgálat, ha az az egyes

kémiai elemeknek, mint a földi anyagok gyakorlatilag végs egységeinek visel-

kedését világitja meg. A geokémia ugyanis a földtani viszonyokat az elemek,

mint önálló végs egységek szeippontjából tanulmányozza. A geokémia az elemek
földi eloszlásának tudománya.

Geokémia — ezek alapján, ha egy magmás kzetprovincia differenciációs

diagrammját megszerkesztve az SiO,, Al^Os, a kétféle vas, a Mg oxidjai és a többi

kzettani falkotórész mennyiségi változásait tanulmányozzuk ?

Nem, mert ez a kérdés a kzetek összehasonlítását célozza, végs fokon
nyilván e kzet mint szilárd fázis közvetlen származási viszonyainak meghatá-
rozása végett. Elárulja nem geokémiai jellegét az is, hogy a differenciációs dia-

gramm — elavult és helytelen szokás szerint — többnyire nem az egj'^es elem-
fajtákat, hanem az elemzésbl átvett oxidformákat tünteti fel.

Minthogy azonban az elemek mindig ásványok és ezek genetikai kapcsolatai

kzetek alakjában jelennek meg, ezért a geokémiai vizsgálatot szükségkép
megelzi az ásvány-kzettani leíró, majd oknyomozó vizsgálat ; a minero- és

petrográfia, majd a minero- és petrológia.

Eladás a M. Földtani Társulat 1952. XI. 26.-án tartott oktatási ankétján.
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A régiek kémiai geológiája tehát nem lehetett még az, amit ma geokémiá-
nak nevezünk, noha a helyes célkitzés nyomai már az eredeti S c h ö n b e i n-
féle ,,geokémia” meghatározásában bennefoglaltatnak.

Nem lehetett a régiek anyagvizsgálata geokémia már csak azért sem, mert
akkoriban a kzeteket kémiailag túlnyomóan csak a 8 felem szempontjából
vizsgálták, az akkot ismert többi elemrl pedig túlnyomóan azt tartották, hogy
azok természetes elfordulása az érctelepekre és egyéb különleges ásványel-
fordulásokra korlátozódik. Ha pedig valaki ebben kételkedett volna, megfelel
mikromódszerek hiányában a kérdést nem vizsgálhatta. Dialektikus szemlé-
letünk szerint tudománynak csak az tekinthet, ami a kérdéseket összefüggései-

ben, egységre törekvéssel vizsgálja. A geokémiai tudomány tényleges kifejl-
désének feltétele a ritkább elemek rendszeres vizsgálata volt.

A geokémia számára éppoly fontos egy elem, ha 50%-nyi, vagy ha száz-

ezred %-nyi mennyiségben fordul el, éppoly érdekes a Si, mint a Se. St gyakor-
latilag a geokémia jelenleg inkább a ritkább elemeket tanulmányozza, mert a
felemek eloszlása már a régebbi kzettani vizsgálatokból is nagyjából isme-
retes volt.

Ilj’en szempontból is a geokémia átfogó tudomány : szintézise az
ásvány-, kzet- és teleptannak, általában a földtani anyagismeret-
nek. A kzettan viszont e szempontból úgy tekinthet, mint a 8—10 felem
geokémiája, pontosabban a felemek ásványainak geokémiája, míg az ásvány-
tán pedig, mint az elemek természetes szilárd és kisrészben folyékony fázisainak
sztatikái geokémiája.

Azok számára, akik a geokémiától néhány, számos esetre felhasználható
sémát vártak, nyilván csalódás, hogy a geokémia oknyomozó része ers elvonat-
koztató készséget igényl, nagymértékben elméleti jelleg tudomány. De éppen
ez az elméleti jellege biztosítja a leíró tudományoknál sokkal mélyebb és kiter-

jedtebb gyakorlati alkalmazhatóságát. Gyakorlati fontossága
mindinkább nyilvánvalóvá vált, amint az ember bányászati szükséglete az ásvá-
nyokról mindinkább az egyes elemekre tolódott. Ma már alig van elem, amelyet
az ember gyakorlatilag ne alkalmazna és ametynek megfelel kitermelési lehet-
ségét ne keresné. Viszont mind kevesebb a viszonylagos szerepe azoknak
a drágak és díszk jelleg ásványoknak-kzeteknek, amelyeket önmagukért, pl.

szépségük miatt termelnek. A berill ma inkább Be-nyersanj^ag, mint smaragd.
kszénben is tulajdonképpen csak a C és H-t, nem pedig az 0-tartalmat keres-

sük ; ezért ugyanannyi kolaj értékesebb, mint a kszén. A réz, nikkel, alumínium,
molibdén, stb. ,,érc” fogalma rendkívül kitágult, amint az egyes fémkoncent-
rácick gazdaságosan felhasználható alsó határai a technika," és a szükséglet
elrehaladásával és a nagyobb koncentrációjú ércek kimerülésével csökkentek.

nyomelemek gazdasági jelentsége is mindinkább növekedik. Mindez hozzá-
járul a geokémia gyakorlati jelentségének növeléséhez.

E 1 m é,l e t i 1 e g pedig mindinkább eltérbe lépett az elemek elfordulásai
ismeretének szükségessége, amikor az ásvány-kzetek a földtani tudományokban
mindinkább változékony, nagjmn is átmeneti képzdményeknek bizonyultak.
Ma ezeken túlmenen keressük az összefüggéseket és a folyamatok gyökereit.
.\z ásvány-földtani jelenségek számára a végs egység ezidöszerint a kémiai
elem, s így ki kellett alakulnia egy kémiai ,,clemtan”-nak is, hasonlóan az elzleg
már kialakult ásvány- és kzettanhoz.

geokémia ffeladata tehát. az elemek elfordulásainak, földi elosz-

lásának, pontosabban különböz geofázisokban való koncentrációinak megálla-
pítása, annak kimutatásával, hogy az elem milyen alakban, milyen ásványban
és milyen ionizációs formában jelenik meg. Nagy feladata végül a ,,miért” kér-

déseinek megvilágítása : az elmélet fejlesztése, ami tudvalévén nem mint ön-
magáért álló magyarázat dönt, hanem mert kiindulást, további irányt, új célt,

távlatot és kiteljesedést ad a kutatásnak. A geokémia a közvetlen kzetképzdést
megelz folyamatokat is kutatja, ezért ,,hatótávolsága” is nagyobb, mint az
ásvány-, kzet- és teleptané. Ezek a földkéregre, annak is fökép csak hozzáfér-
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het részére korlátozódnak, a geokémia viszont ténylegesen az egész Földgömböt
vizsgálja mindinkább kiszélesed elméleti fogalmai útján.

A geokémia ffeladata, vagyis az elemek, ill. különböz ionformáik kimu-
tatása és genetikai levezetése a különböz földtani képzdésekben, természetesen
a teleptannak és általában az egész ásványi nyersanyagkutatásnak is ugyan-
csak feladata. Mig azonban a teleptan ezen belül inkább az egyes, legalább is

nyomokból már ismert telepek kiterjedését kutatja, addig a geokémia a sokszor
telepnek még egyáltalán nem minsíthet elfordulásokat is vizsgálja és ezek
alapján az ismeretlen, eltakart telepek helyét is keresi.

A második kérdés : mit ismer már a geokémiai tudomány a gyakorlati
feladatokból ? Ismeri nagyvonalakban az elemek eloszlását a magmás kzetek
ftipusaiban, sokkal kevésbbé azonban az átalakult és üledékes kzetekben.
A magmás kzetek- u. i. kevesebb tényeztl meghatározott, lassúbb, illetve

ritkább változásokkal befolyásolt, tehát egységesebben jellemezhet egyen-
súlyokat képviselnek, mint az üledékes kzetek.

A magmás kzetek ftípusaira tehát többnyire egységes közelít értékekkel
meg lehet adni az elemek koncentrációinak nagyságrendjét, mig ilyen általános

érték számadatokat az üledékes kzetek esetében aligha alkalmazhatunk.
Egy adott elem mennyisége valamely üledékes kzetben ugyanis nemcsak attól

függ, mennyire alkalmas a kzet a kérdéses élem felvételére, hanem attól is,

hogy van-e megfelel elemadó anyakzet a lehordási területen.

Az egyes elemek eloszlására vonatkozó koncentráció-adatok ezreit a geo-
kémia könyvek a jellemzbb adatok egyszer felsorolásával szokták közölni,

így az elemeloszlás kérdése sokak eltt meglehetsen áttekinthetetlen, eset-

leges, ú. n. véletlen adatok halmazának látszik. Pedig Washington, V e r-

nadszkij, Goldschmidt és Tammann az elemek geokérniai csopor-
tosításának kérdésével kapcsolatban már mintegy 20 évvel ezeltt felismertek

bizonyos alapvet jellemvonásokat, amelyek azután az elemek különféle geo-
kémiai csoportosításainak alapjául szolgált. Az elemek geokémiai csoporto-
sításának kérdése azonban az újabb geokémiai könyvekben meglehetsen össze-

kuszálódott. Az általánosan ismertnek feltételezhet G o 1 cl s c h m i d t-féle

4-es beosztásról (szidero-, kalko-, lito- és atmofil-csopor tokkal), Rankama
és S a h a m a némileg új fogalmazással ketts beosztásra (oxi- és szulfofil) térnek
vissza, ami nagyjából a Washington metallo- és petrogén, ill. a N i g g 1 i-

féle endo- és exogeoszfér beosztásra emlékeztet. E durvább beosztásra való
visszatérés indokolása az, hogy az említett szerzk csak a Föld felszínén észlel-

het körülményeket óhajtják tekintetbe venni.
Ugyanezzel az indokolással azonban jóval -pontosabb, részletesebb rend-

szerezéshez is juthatunk. Az ismert geofázisokban jelentkez elemkoncentrációkat
ugyanis a geofázisok logikus csoportosítása alapján összefügg görbék segítségé-

vel ábrázolhatjuk és könnyen áttekinthetjük. ílymódon a magmás kzetek leg-

fontosabb geokémiai adatait az egyes elemekre vonatkozó koncentrációs gör-

békkel összefoglalva, majd a rokon elemeket típusokba sorolva, néhány ilyen

jellemz típusgörbével a kzeteknek ezt az egész geokémiai alaptárát gyorsan
és mégis meglehets részletességgel megismerhetjük. Ezek a ftípusok a követ-
kezk :

1. Bizonyos elemek legnagyobb mennyisége a legmélyebb, közvetve csak
a meteoritokból ismert geofázisban, a meteorvasakban jelentkezik. A meteoritok
szulfid fázisában, majd a szilikát-meteoritokban, s a nagyobbára ezekkel pár-

huzamosítható ultrabázisos földi magmatitövben ezek fokozottan kisebb meny-
nyiségben jelentkeznek. A minimumot kb. a savanyú magn^atitokban és a peg-
matitokban érik^’e!

; a hidrotermális fázisban azután újabb, de most már kisebb
másodlagos maximum jelentkezik.

Ebbe a típusba tartoznak a vas- és a platina-csoport elemei : a Fe, Co, Ni,

Ru, Rh, Pd, Os, ír, Pt és ezeken kívül az Au. Ezeket az elemeket aGoldschmidt
kifejezésével s z i cl o r e f i l-eknek nevezzük, noha Goldschmidt némi
hasonlóságuk miatt, részben feltételesen, más elemeket (Ge, Sn, C, P, Mo (W) Re)
is ide sorolt.
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Jellemz ezekre az elemekre, hogy fökép a semleges, atomkötéses álla-

potban színfémként fordulnak el.

2. Az elemek következ csoportja a meteorvasbeli nagy koncentrációja
mellett a szulfidfázisban még gyakoribbá válik, azután mennyisége egyenletesen
— noha a sziderofileknél lassabban — csökken, s ismét kb. a savanyú magmatitok-
ban vagy pegmatitokban éri el a minimumot, hogy azután a hidrotermális fázis-

ban újra felszaporodjék.

Ebbe a típusba sorolhatók a Cu, Ag, Cd, Hg?, As, Sb (Bi), S, Be (Te?),

amelyeket a Goldschmidt—Banka m a—

S

a h a m a-féle nevezéktan
felhasználásával alkotott új szóval szulfokalkofil elemeknek nevezhetünk.
Ezek az elemek u. i. nagyobbrészt a kénhez kötve félfémes kötésben, valamilyen
középs vegyérték ionformájukban, szulfid vagy rokon ásványokban jelent-

keznek legg\"akrabban, és a következ csoport elemeivel együtt a hidrotermális
érctelérek fércásványait adják. Ennek a jelenségnek elektronszerkezeti értel-

mezését az oxikalkofil elemekével együtt tárg^^aljuk.

3. Némileg hasonlók ezekhez a Zn, Ga, In, TI, Gr, Sn, Pb (Bi?), amelyek
azonban az elbbiekkel szemben az ultrabázisos vág}" bázisos kzetekben jelent-

kez gyenge minimum után a savanyúbb magmatitokban lassan, de többnyire
meglehetsen fokozatosan dúsulnak és rendszerint így érnek el a pneumatolitos
vag5" még gyakrabban a hidrotermális állajjotban a szulfid meteoritbeli maxi-
mumnál rendszerint erteljesebb maximumot. Jellemz ezekre, hogy a savanyú
rpagmatitokban észlelhet viszonylag nagy összmennyiségüket inkább e kzetek
nagy tömegével, nem pedig nagy koncentrációértékükkel érik el. St, itt nem is

szabadszemmel megfigyelhet fásványok alakjában, hanem oxidos és szili-

kátos ásványokban nyomelemként elrejtve jelennek meg. Éppen ezért ezeket az
alábbi csoporttal szembeállítva, oxikalkofil elemeknek nevezhetjük. Ezeket
az elemeket' együttesen is jellemzi, hogy különböz geofázisokban talált mennyi-
ségeik közt sokkal kisebb a koncentráció-különbség, mint az elbbi elemek eseté-

ben, vagyis a görbék amplitúdója kisebb.

Az eddig tárgyalt mindhárom csoport elemeit közösen jellemzi, hog\' mini-
mális dúsulásuk kb. a savanyú magmatitok táján van. R a n k a m a kifejezésé-

vel úgy is mondhatjuk, hogy ezek az elemek együttesen ,,g r a n i t o f o b o k”,
ami tehát e három csoport összevonását jelent durvább kategória fogalomként
értelmezhet.

Az összes többi jobban ismert elem viszont ezek ellentéteként a Ban-
kám a-tól bevezetett kifejezéssel granitofilnak nevezhet, ami azt

jelenti, hogy kb. a savanyú magmatitok táján van dúsulási maximumuk. Itt

megemlíthetjük, hogy R a n k a m a felsorolása szerint ide tartoznak mind igazi

gfánitokban, tehát mészalkáli kzetekben, mind a nefelinszienites szélsséges
alkáli kzetekben feldúsuló elemek, amelyeket azonban feltétlenül kívánatos
elkülöníteni.

R a n k a m a granitofil fogalma kb. megfelel Goldschmidt litofil és

részben atmofil fogalmai együttesének. Egj'edül az Mg és némileg a Ca kivétel,

amelyek granitofobok, de litofilek. A litofil elemcsoport is azonban még túlsá-

gosan nagy és eltér elemeket foglal össze. Ezeken belül 3 csoportot lehet vilá-

gosan elkülöníteni, amelyeket a litofil sensu strictu, pegmatofil és szedimentofil
elnevezésekkel jellemezhetünk.

4. A szorosabb értelemben vett litofil elemek mindenekeltt (a vas
hozzászámításával) a f-kzetalkotók : Si, Al, Mg, Ca, Na, K, 0. Litofilek ezen-
kívül a többi alkáliák és alkáliföldféniek ; Li, Rb, Cs, Be, Sr, Ba. Jellemzi ezeket,

hogy a fémes és szulfidos meteorit fázisban alig játszanak szerepet, majd az ultra-

bázisos kzetektl (szilikát meteoritoktól) kezdve hirtelen viszonylag nagy meny-
nyiségben jelentkeznek s tovább legfeljebb lassú emelkedéssel rendszerint kb.

a savanyú magmatitokban, vagy a pegmatitokban érik el a dúsulási maximumot.
Kivétel némileg a már ilyenként említett Ca és Mg, amelynek maximuma valamivel
már elbb : a bázisos, ill. ultrabázisos kzetekben jelentkezik. Az utómagmás
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fázisban mennyiségük újra rohamosan csökken s így görl)éik az elbbi 3 lípiis

görbéinek mintegy szimmetrikus ellentétei.

A litofil elemekre jellemz, hogy a természetben csak egyféle ionos
állapotban ismeretesek és túlnyomóan szilikátos ásványokban, ionkötéses
formában jelennek meg.

5. Pegmatofil elemeknek nevezhetjük a kémikusok ú. n. átmeneti
! elemeinek nagyrészét, kivéve 1. a köztük legkisebb rendszám úakat, és 2. a szidero-

fileket. Eloszlási görbéik némileg hasonlók a szorosabb értelemben vett litofil

elemekéhez, csakhog\' annál laposabbak, azaz a különböz geofázisokbeli kon-
centrációik közt nincs oly nagy különbség, s maximumaikat átlagban valamivel
késbb, kb. a pegmatitos fázisban érik el. Ezenfelül rendszerint a vasmeteorit
fázisban kissé nagyobb koncentrációban találhatók, mint a szulfid-fázisban.

Továbbá lényeges különbség, hogy nem annyira szilikátok, mint inkább o x i d o k ,

vagy k 0 m p 1 e X 0 X i d 0 k alakjában jelennek meg a leggyakrabban (mona-
cit, fergusonit, uránszurokérc, niobit, tantalit, wolframatok, thorianit). Kivétel
a/Zr, szilikátos cirkon fásványával a cirkonnal és a Mo szulfidos fásványával,
a molibdenittel.

6. Az ú. n. átmeneti elemek legkisebb atomsúlyú tagjai a (Se?),

Ti, V, Cr, ]\In egy további kis csoportot alkotnak, amelyek görbéi is meglehetsen
változékonyak és átmeneti jellegek a pegmato-, lito- és sziderofil görbék közt.

A f maximum a bázisos ultrabázisos magmatitfázis táján van, mert ezeknek
az elemeknek viszonylag már kisebb redoxpotenciálnál jelentkez kisebb vegy-
érték alakjukban is nagy ionpotenciáljuk (kis ionrádiusz, nagy vegyérték) van
és ezért a szilikátolvadékból korán, már az elkristályosodás folyamán kikristá-

lyosodhatnak.

7. Érdekes és jellemz csoportot alkotnak a szedi mentofil elemek,
amelyekét rendszerünk kialakulásának kezdeti szakaszábari* még bizonyos ,,pneu-

matofil”-nek nevezhet jellegeik alapján neveztünk el és igyekeztünk csoporto-
sítani. Ezek közé a B, C és a halogének, némileg az N és P, valamint az 0 és S
tartoznak. Ezek a Földben változatos — részben pozitív, részben negatív —
vegyérték alakban, tehát igen változékony nagysággal jelennek meg. (Kivétel

az 0.) Nagyrészt ezzel magyarázható, hogy anyaguk jelentékeny része egyik
magmás fázisban sem kristályosodik ki maradandóan, hanem könnyen illként
viselkednek. Ha kristályosodnának is, a magma redoxpotenciálja változásával
nagN'mértékben különböz, nagyobb vegyérték alakba mennek át s így újra

feloldódnak. A szedimentofil elemek tehát rendkívül mozgékonyak és kémiailag
aktívak. Nag\'jából megfelelnek Michel Lévy „agents minéralísateurs”-
jeinek.

Túlnyomó részük a vulkáni gzökben felhalmozódik és ennek
' megfelelen az ásványvizeknek is jellemz elemei. Ily módon ezek az

elemek részben a magmás kristályosodás megkerülésével közvetlenül
táplálják az üledékes kzeteketi. Az üledékes kzetekben
található átlagmennyiségük tehát nagyobb, mint a magmás kzetekbeli átlag-

értékük, eltéren a többi elemektl, amelyeknél ez a két érték — Goldschmidt
számítása szerint — lényegileg azonos. Ennek megfelelen legnagyobb dúsulásuk
is rendszerint valamelyik üledékes fázisban jelentkezik, éspedig többnyire oly

mértékben, hogy ezzel eg>'-egy különleges üledékcsoportot alkotnak : a borátos,
karbonátos, szilikátos, foszfátos, kloridos üledékeket.

Ez viszont azzal a legérdekesebb sajátságukkal áll összefüggésben, hogy
a szedimentofil elemek a vegyértéktl és ionizációs állapottól függetlenül, st
látszólag annak ellenére is, ha szabad így mondani ,,csökönyösen” anionalkotók :

még kationizálódva is anionalkotók. Ilyenkor u. i. kis kationként komplex anionok
(borát, karbonát, nitrát, foszfát-ion) központi elemei.

Görbéik pontosan még nem adhatók meg, de az eddig elmondottak alapján
is egy nagsnából fokozatosan emelked vonallal ábrázolhatók a magmás geo-
fázisokon belül.
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8. Az a t m 0 f i 1 elemek közé az „átmeneti helyzet” H-en kívül a N
(0) és a nemesgázok tartoznak, vagyis nagyjából az inért, túlnyomóan igen ala-

csony forrpontú, fleg gázalakú elemek. Görbéik valószínleg hasonlók a szedi-

mentofilekéhez, csakhogy sokkal meredekebbek, a magmás fázisokban mennyiségük
túlnyomólag igen csekély. A szedimentofil elemektl abban különböznek, hogy
míg azok kémiailag igen aktívak, addig ezek inertek. Geokémiai ismeretük még
meglehetsen hiányos.

Ezt az elembeosztást elméletileg nag\Tiiértékben támogatja az egy-egy
csoporton belül észlelhet igen szoros elektronszerkezeti rokonság. St, ezekbl
az elektronszerkezetekbl egyenesen levezethetk elméletileg is a kérdéses elemek
említett ásványalkotó kötési sajátságai és ebbl a különböz goefázisokban való
dúsulásuk különböz mértéke. A rokon elektronszerkezetbl érthet az is, hogy
a felsorolt egyes elemosztályok a periódusos rendszerben is egy-egy összefügg
területen csoportosulnak.

Az egyes csoportok világosan jellemezhetk egyéb fizikai sajátságokkal,

pl. ionizációs energiával is.

Megemlíthetjük, hogy e geokémiai elembeosztáshoz nagymértékbe!) hasonló
elembeosztásra jutott legújMiban Z a v a r i c k i

j
is.

A magmás kzetekre nézve ilymódon nagyjából ismerjük már az elemdúsulá-
sok és ritkulások ritmusát, st többnyire számszer mértékének nagyságrendjét is.

Az itt is még gyakori hiányosságok kivehetk azokból a nemrég közölt részletesebb

diagrammjainkból, amelyek az elemek geofázisonként változó koncentrációit •

tüntetik fel. Onnan a legsürgsebb geokémiai feladatok a magmás kzeteket
illeten közvetlenül leolvashatók.

Sokkal kevésbbé ismerjük geokémiailag az üledékes kzeteket, els-
sorban azért, mert ezek e tekintetben is sokkal változékonyabbak. Említettük,
hogy itt valamely elem koncentrációja függ egyrészt attól, hogy az üledék, ill.

üledékes kzet a kérdéses elem felvételére mennyire alkalmas,- másrészt, hogy
van-e a kérdéses elemnek a lehordási területen megfelel anyakzete. Az üledékes
fázisban tehát nem az átlag, hanem lehetséges legnagvmbb koncentrációk lesznek

a diagrammunkon is feltüntetend jellemz érté&k. Ma még nem tudjuk ezt az
ábrázolást az üledékes kzetre kiterjeszteni, még kevésbbé vagyunk képesek az
adatokat elméletileg rendszeresen levezetni.

Néhány általános jellemvonást a diagrammok segítségével azonban máris
megállapíthatunk. Az elemek túlnyomó része legersebben dúsul az üledékes
kzetek közül a hidrolititekben (azaz hidrolizátokban : agyagos kzetekben) és

;

az organikus kzetekben. Nyilván a nagy felület kolloid jelleg ásványok ad-
szorptív hatásáról van mindkét esetben szó. Ezért ma az agyagásványok meg-
határozása gyakorlatilag is legalább annyira fontos geokémiailag, mint ásvány-
kzettanilag.

Más elemek, éspedig fleg az ersebben változó vegyértéküek az oxiditek-
,

ben érnek el nagyobb dúsulást, így a bauxitban és üledékes mangánércekben,
pl. Co, Rh, Pd, Pt, Cu, Ag, Sb, (P?), (Ti), Mn. De dusul az oxiditekben a

j
pegmatofil elemek közül néhán\' nem vagy alig változó vegyérték elem is,

j

mint az Se, Y, Ti, Zr, Nb, Ta. .A változó vegyérték elemek feldusulása az
j

oxiditekben, mint a természetes ionizáció fels határának, az elemek ionizációs (

változékonyságán alapuló' elemvándorlás piintegy ,,erózióbázisának“ képviseli-
,

ben könnyen érthet.
Annál meglepbb lehet els pillanatra az olyan nem, vagy kevéssé változó *

vegjT'i'tékü elemek dúsulása az oxiditekben, mint az Se, Y, Zr, Nb, Ti. Ez eset-

ben talán a következkrl lehet szó. Másutt említettük már, hogy a nem változó,
vagy legalábbis a mállási öv redoxpotenciálján tovább már nem változó
vegyérték elemek (Si, Zr, Th, Ge, Sn) ásványai a kémiai mállásnak többnyire
ellenállnak és így a rezisztitek homokos üledékeiben viszonylag felhalmozód-
hatnak. Az oxiditek viszont úgy foghatók fel, mint az oxidációs mállás széls
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termékei : így ezek a legellenállóbb mállási maradékok az eredeti ásványainak
alakjában, a kissé kevésbbé ellenállók (Ti-ásványok) itt végül részben feloldódva,

elmállva, de éppen nehezen oldhatóságuk miatt azonnal újra kiválva, diagene-
tikus-epigenetikus ásványok alakjában felhalmozódhatnak.

A szorosabb értelemben vett litofil elemek gyakran a karbonátokban és

evaporitokban dúsainak éspedig a legnagyobb ionpotenciálúak — Ca, Mg, Ba,
Sr, ezekkel egyútt kivételesen az oxikalkofil Pb is — inkább a karbonátokban,
míg a kisebb ionpotenciálúak — Na, K, Rb, ezekkel együtt az oxikalkofil TI is —
az evaporitokban.

Hazánkban az üledékes kzetek túlsúlya miatt éppen az üledékes kzetekkel
állnak kapcsolatban a legfontosabb geokémiai kérdések. Legfontosabb geokémiai
feladatunk-elvégezni minél több elemre a kvalitatív, majd a szükséghez képest
a kvantitatív nyomelemmeghatározásokat hazai üledékes kzettípusokban és

ennek alapján kidolgozni a hazai elemháztartási térképeket, kimutatni az elem-
provinciákat a különböz földtani korokra. Ez országos elemkataszter felvételé-

nek kezdetét jelentené.

Mindez természetesen nagy mértékben rokon vonatkozású probléma az
üledékek mikromineralógiai vizsgálatával és a ferderétegzéses áramlásirány meg-
határozásával.

A nyomelemek vonalán azonban rendszeres és sokszor elemenként, st
kzetfajtánként is különböz módszertani kérdést jelent mérésekre van szükség.

J
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