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A mélységi geokémiai kutatást célszerű egységesen, 2-3  univerzális indikátor- 
elem segítségével végezni Ilyennek tekinthetjük a higanyt es a jodot, melyek közül 
magas íllékonyságanal fogva a higany a szulfidercek többségé korul, a jód pedig a rez- 
porfíros ércek korul kiterjedt elsődleges és másodlagos szóródási udvarokat hoz letre 
A mélységi szineserckutatast a KGST-ajanlasok alapjan, kombinált atmo- es szikla- 
metallometriai módszerrel kívánjuk végezni Prognozis-előkeszito munkánk első szaka
szában a kőzetminták higanytartalmanak zavaró hatásoktól mentes hideggozos atom
abszorpciós spektrometnas (AAS) meghatarozasi módszerét dolgoztuk ki

A hideggozos AAS higanymeghatarozasnál egyes elemek (Pt, Se, Te, Ag, Au) a 
higannyal együtt kiredukalodnak az oldatból, a higannyal amalgamot kepeinek, íll 
felületi adszorpció réven megkötik azt Amennyiben ezek az elemek néhány ppm-es 
mennyiségben vannak jelen, a higanyjel csökkenését, néhány 1 0  ppm eseten teljes meg
szűnését eredményezik A cikkben foglalkozunk ezen zavaró hatások lehetséges mecha
nizmusával es a kiküszöbölés lehetőségeivel A redukciót erősen lúgos közegben vc^ezve 
a zavaró hatások csak mintegy 3 nagyságrenddel nagyobb zavaroelem-koncentracio lo- 
lotti tartományban jelentkeznek így a higany jelentősebb nemesfemtartalmu minták
ból is zavarmentesen merhető A módszer kimutatási hatara 0,03 ppm

Az utóbbi két évtizedben a földtani kutatás során mindinkább eloterbe kemlnek a 
mélységi geokémiai kutatási módszerek, melyek az egyéb geokémiai módszerekre általá
nosán jellemző kis költségráfordítás mellett nehány száz méterig terjedd melységről szol
gáltathatnak fontos ércfoldtam információkat

Minél kiterjedtebbek valamely elem szóródási udvarai, annál nagyobb mélységre 
extrapolalhatok annak felszíni anomáliái A mélységi kutatás céljaira tehat többnyire 
nem az érctest hasznos komponensei, hanem az ercesedést kísérő, jo migracioképessegű 
elemek felelnek meg Csak korlátozott mértekben használhatok olyan elemek, melyek 
háttérkoncentrációja képződményenként erősen ingadozó, mert hazánkhoz hasonlóan 
bonyolult földtani felépítésű területeken ez az anomáliák értelmezései igen megnehezíti 
A kutatási tevékenységet célszerű 2—3 elem meghatározásara leszűkíteni, hogy ezzel a 
vizsgálatsor homogenitása biztosítható legyen Ezek detektálására jól kidolgozott, rutin-



szerűen végrehajtható, max 10%-os standard deviációval reprodukálható, nagy soroza
tokban végezhető analitikai módszerekre van szükség

A Magyar Állami Földtani Intézet geokémiai osztályán 1977 óta folynak előkészü
letek a mélyszinti geokémiai kutatási munkák beindítására A kanadai és főleg a szovjet 
tapasztalatok alapjan első számú mdikatorelemkent a higany szinte ónként adódott A hi
gany-metallometriai vizsgalatokat kezdetben csak a higanyérctelepek kutatására használ
ták Az elsősorban a Szovjetunióban végzett elméleti és gyakorlati kutatómunka során 
azonban tisztázódott, hogy a higany, az alabb ismertetett geokémiai sajátosságai folytán 
a legkülönbözőbb érctipusok fontos járulékos eleme es így univerzális indikátorként hasz
nálható (A A Szaukov  1946, J A Sz er g eev  1957) A legújabb adatok szerint a 
higanyanomáliák mélységi értelmezhetősege 200—400 m (V Z F u r szo v  1980) A mély
ségi kutatási munka előkészítő fázisának első — most lezárt — szakaszában a kőzet- és 
talajminták minőségi és mennyiségi követelményeknek egyaránt megfelelő, korszerű 
higanyelemzési eljárását dolgoztuk ki

A higany tipikus szorvanyelem Klarkja a földkéregben kb 0,07 ppm, másodkori 
és annal idősebb képződményekben kortól és kőzettől függetlenül hozzávetőleg azonos 
a higany a litoszférában az oxigén után a második legkisebb varianciát mutató elem Ki
termelési határa 0,1% korul mozog (I G  M a g a k ja n  1974) E z  a klarkhoz képest több 
mint 10 000-szeres dűsulas a higany esetenkénti kiugróan nagy koncentrálódó képességét 
jelzi Az ennek ellenére mutatkozó kis variancia oka az, hogy egyidejűleg — nyomástól és 
hőmérséklettől szinte függetlenül — a higany intenzív migrációs tulajdonságokat is mutat, 
es így esetleges dusulásai a földtani idők folyamán a környező kőzetekben mintegy szét
szóródnak

A higany a földkéregben túlnyomórészt fémgőzként atomos alakban fordul elő 
A magmás és hidrotermális tevékenység során elsősorban a szulfidos ércásványokban, az 
exogén folyamatok eredményeképp pedig a kolloid üledékekben (vas- és mangánércek, 
bauxit, agyag) halmozódik fel, és ezek korul kiterjedt elsődleges és másodlagos szóródási 
udvarokat hoz létre Egyedül a kémiailag stabil, kis szállítási távolság esetében torlat- 
asványként is jelentkező cinnabantban lekötött higany migrációja csekély mértékű, de 
ez a litoszféra összes higanytartalmának csak mintegy 5%-át érinti (V Z F u r szo v  
1977) A geokémiai higanyindikacios vizsgálatok célja ezen szóródási udvarok kimutatá
sa, mert a higanyanomáliák reménybeli érctelepek közelségére hívják fel figyelmünket 
Az érctelepektől távolabb a higany még komoly mennyiségben mérhető, míg a többi, 
kevésbé migráló elem mar nem fordul elő ilyen távolságban a klarkot lényegesen meg
haladó mennyiségben (J A Szer g eev  1957)

Fenti értékes tulaj donságamal fogva a higany az érctelepek univerzális indikáto
rának tekinthető, az irodalmi adatok (A A Lev in so n  1974) szerint egyedül a réz- 
porfíros lelőhelyek kimutatására nem alkalmas

A KGST Földtani Állandó Bizottságának Flatarozatai (1976) nyomatékosan felhív
ják a figyelmet az elsődleges szóródási udvarok felderítésén, íll a talajgázelemzéseken 
alapuló higanymetallometnai módszerek fontosságára Módszerfejlesztő tevékenységünket 
továbbra is főkent ebben az irányban kívánjuk folytatni A kőzetek higanytartalmának 
meghatározasara alapvetően kétféle atomabszorpciós módszer terjedt el

— Az egyiknél a mintát mert gázáramban hevítik és a felszabaduló higanygőzöket 
arany vagy ezüst amalgamátoron megkötik, majd innen melegítéssel felszabadítva atom-
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1 abra Az Au zavaró hatása a Hg jelére 

Fig I The sign of Hg as disturbed by Au
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abszorpciós cellába vezetik át (H G 
H e n r y  et al 1972, V J M u s c a t  et 
al 1972, J O l a f s s o n  1974) J A 
G o l e b  (1971) holdkőzetek és meteo
ritek higanytartalmát vizsgálta ezzel a 
módszerrel, és értékes információkat 
nyert a különböző hőmérsékleten 
felszabaduló higanygőzök detektálá
sából V Z F u r s z o v  (1977) szerint a 
higany különbözőképpen kötött for
mái, melyek különböző hőmérsékle
teken szabadulnak fel, alkalmasak az 
érctest alatti, ül érctest fölötti ano
máliák elkülönítésére

— A másik módszernél a kőzet
anyagot feltáijak (leggyakrabban nagy 
nyomású bombában), és a higanytar- 
talmat oldatból határozzák meg, az 
SnCl2-os redukció után levegóárammal 
vezetik a higanygőzöket az atom- 
abszorpciós kuvettába (W R H a t c h  

et al 1963, S H  O m a n g  et al 1971)
M a g o s  L (1971) szerves vegyu- 

letek higanytartalmanak meghatározá
sára írt le módszert Erősen lúgos 
közegben ’ CdCl2-tartalmú SnCl2-dal
redukálta a higanyt (A CdCl2 a szerves higanykomplexek megbontása végett volt szüksé
ges ) Földtani mmták eseten célszerű a sorozatelemzésre igen alkalmas oldatos módszerrel 
meghatározni a higanyt 0,2— 0,5 g mintát HC1-HN03 eleggyel feltárva SnCl2-os reduk
ció után 0,03 ppm kimutatási határ érhető el, mely a higany klarkjat tekintve ercindika- 
ciók kutatásánál a szükséges szintnél jobb Az oldatos módszer fő előnye, hogy-az így feltárt 
szulfidérces minta oldatából más kalkofil elemek is meghatározhatók lángatorruzációs 
(vagy grafitkemencés) módszerrel Az irodalmi hivatkozások szerint ez a módszer zavaró

hatásoktól (matrixhatás) gyakor
latilag mentes (W R H a t c h  et al 
1968, P C H e a d  etal 1973) Bar 
J Y H w a n g  et al (1971), 
valamint S H  O m a n g  et al 
(1971) felhívják a figyelmet arra, 
hogy bizonyos femek eseten ko
moly matrixhatassal kell számol
nunk (Au, Ag, Pt stb ), akar SnCl2 - 
dal, akar hidrazinhidrattal végez
tek a redukciót, a zavarások 

Fig 3 The sign ol Hg as disturbed by Se mertekevel es okaival nem foglal-

2 abra A Pt zavaró hatasa a Hg jelére 

Fig 2 The sign of Hg as disturbed by Pt
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4 abra A Te zavaró hatasa a Hg jelére 

Fig 4 The sign of Hg as disturbed by Te

koztak részletesen Néhány minta 
mérésénél mi is tapasztaltunk zava
ró hatást olyan fémek részéről, me
lyek a higannyal együtt kireduká
lódva csökkentik a higany jelét A 
jelenség mértékének és okainak 
tisztázása céljából Au, Ag, Se, Te és 
Pt hatását vizsgáltuk a higany jelére 
(Ba r t h a  A - I k r é n y i K 1981) 
A méréseket Pye Umcam rendszerű 
recirkulácios hideggőzos módszer
rel folytattuk Ennél a rendszemel 
az SnCl2 adagolása után megindít

va a levegőáramot, kb 2 perc múlva alakul ki stacionárius higany jel A zárt rendszer meg
bontása után 2—3 perces „kilevegőztetés” alkalmazásával több párhuzamos mérés is elvé
gezhető egymás után, íll a mmtaoldat után kalibráló méréseket végezhetünk el A meg
határozások során 2 cm3 10%-os SnCl2-ot és 2 cm3 1 1 H2S04-at tartalmazó oldathoz 
adagoltuk a mintaoldatot, íll a kalibráló mennyiségeket Az oldatok végtérfogata 35-45 
cm3-en belül változott A hígításnak ezen határok kozott nem volt hatása a higany jelére 

Az 1—4 ábrán az emh'tett fémeknek a higany jelére kifejtett zavaró hatását ábrá
zoltuk Az abszcisszán az egyes zavaró elemek osszmennyiségét tüntettük fel 40 cm3 ol- 
dattérfogatra vonatkoztatva, az ordinátán pedig a kalibráló mennyiségként alkalmazott 
2*10 7 g higany jeléhez, mint 100%-hoz viszonyítottuk az illető zavarók jelenlétében 
kapott értékeket Lathato az ábrakon, hogy kb 1,5 * 10-6 g Au és Pt, 5 * 10-6 g Se, íll 
3 • 10-6 g Te már jelentős zavarást eredményez, ilyen mennyisegű zavaró jelenlétében az 
eredeti jelnek már csak mintegy a felét kapjuk Ha ezután a zárt rendszert megbontjuk és 
a higanytartalmat kilevegőztetjuk, újabb kalibráló mennyiségű higanyt adva az oldathoz, 
most már valamivel (5—10 rel %) magasabb értéket kapunk Ugyanez a jelenség tapasztal
ható a második és harmadik kilevegőztetés után is 3 • 10-6 g Au jelenleteben a 2* 10~7 g 
higany zavarásmentes jelének csak mintegy 30%-át kapjuk Az első kilevegőztetes után 
46%, a második után 62%, a harmadik után 70%-osjel észlelhető A Hg egy része ugyanis 
valószínűleg adszorbeálodik a kiváló Te, Au stb szemcsék felületén Ennek során az ad- 
szorpciosan aktív helyek száma csökken, és az egyes kilevegóztetések után az újra hozzá
adott kalibráló mennyiségű higany egyre kisebb százalékban adszorbeálodik Addícios 
módszerrel ez a hatas nem küszöbölhető ki a kellő mértékben, mert a kiértékelők megle
hetősen görbültek Amennyiben nagyobb mennyiségű zavaró fém van a mintában, egyál
talán nem is kapunk higanyjelet, a teljes mennyiség adszorbeálodik, íll amalgam formában 
megkötődik Az Ag nem okoz zavarast, mivel az ezustionok AgCl csapadekot kepeznek 
az SnCl2 kloridion tartalmával, így az oldatból fémezust nem redukálódik ki

0,5 g kőzetminta feltárásakor a zavaró fémek tehát már nehány ppm-es mennyiség
ben is jelentős jelcsokkenést eredményeznek A vizsgált zavaró femek közül a Pt geo
kémiai szempontból a higannyal ellentétes viselkedésű A Pt ui elsősorban az alpi típusu 
hiperbázitokban halmozódik fel, melyek az összes földtani kepzódmenytípus közül a leg
kevesebb higanyt tartalmazzak Kisebb mértékben fellelhető meg a bázisos magmatitok
ban is Az egyéb kőzettípusokban koncentracioja <10~2 ppm A többi zavaró elem azon-



bán a higannyal tobb-kevesebb rokonsá
got mutat A Se és Te geokémiailag a 
kénnel rokon elem, így főként a szulfo- 
kalkofil elemek társaságában fordul elő 
Számottevő előfordulásuk alacsony hő
mérsékletű higany- és antimontelepekből 
is ismeretes Itt 1000 ppm-es koncent
rációt is elérhetnek, és a higannyal kö
zös ásványok képzésére is hajlamosak 
(F o l d v á r in é  V o g l  M 1975) Az ezüst 
a polimetalhkus és az alacsony hőmér
sékletű hidrotermális érclelőhelyek tipi
kus komponense, sok esetben az arannyal 
együtt Az endogén földtani folyamatok 
során mindkét elem a higanyhoz hasonló 
módon viselkedik, koncentrációik pedig ennek során a higanyét gyakorta lényegesen 
meghaladjak

Mivel a redukciós mechanizmusok erősen függnek a pH-tól és a lúgos közegben a 
hidroxikomplexek az oldatból lassabban redukálódnák ki, megpróbáltuk Ma g o s-nak 
(1971) a szerves higanyvegyuletek meghatáiozasara kidolgozott módszerét alkalmazni 
A redukciót 20%-os KOH koncentrációjú oldatban végeztük 2 cm3 10%-os SnCl2-dal 
(mivel szerves higany meghatarozast nem végeztünk, a CdCl2 adagolása szükségtelen 
volt) A Se, Au és Pt még 3 nagyságrenddel nagyobb mennyiségben sem fejtett ki zavaró 
hatást, és a Te zavarása is csak lényegesen nagyobb mennyiség esetén jelentkezett

Az 5 ábrán a Te-nek a higany jelére lúgos közegben kifejtett zavaró hatásai mutat
juk be A savas kozegű meghatározáshoz képest 3 nagyságrenddel nagyobb mennyiségű 
(6 • 10“4 g) Te fejt csak ki zavarast, de akkor a hatás ugrásszerű, a jel gyakorlatilag eltű
nik A jelenség valószínű magyarázata az lehet, hogy a lúgos közegben stabilis hidroxi- 
komplexek lassabban és nehezebben redukálódnak ki az oldatból, és így a meghatarozas 
ideje alatt (~  2 perc) meg nem tud megkötődni a higany a felületen Amennyiben úgy jár
tunk el, hogy 10~* g Te-t előzetesen SnCl2-dal összekevertünk lúgos közegben, és csak 
néhány óra múlva adtuk hozza a kalibráló mennyisegű higanyt, a Te már szemmel is jól 
láthatóan kivált az oldatból, és megkötötte a higanygőzöket Ilyenkor gyakorlatilag nem 
mertünk higanyjelet A redukciós idők különbségé az egyik olyan ok, mely lehetóve teszi 
lúgos közegben a higany zavarásmentes mérését Au, Se, Te és Pt jelenléteben is

A másik valószínűsíthető magyarázat az lehet, hogy lúgos közegben nemcsak a re
dukció ideje és mechanizmusa tér el a savas kozegű meghatározástól, hanem a felületi 
adszorpció mértéke is sokkal kisebb Pl 10 ”3 g Pt már jól láthatóan kiválik az oldatból, 
de jelcsokkenest megsem okoz Ugyanígy nem okozott zavarast az Au és Se sem, ha a ko
rábban említett módon, előzetesen kiredukaltuk őket az oldatból, es néhány óra múlva 
adtuk csak a rendszerhez a kalibráló mennyisegű higanyt Ez a jelenség valószínűleg a lú
gos közegben mutatkozó kisebb adszorpcios hajlamra vezethető vissza

Érdekes volt az Ag viselkedése Láthattuk, hogy savas közegben a kiváló AgCl csa
padék miatt nem következik be felületi adszorpció, sem amalgamkepződes Lúgos közeg
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ben viszont megjelenik az Ag zavaró hatása 10-4 g Ag-tartalom fölött az Ag mar jól lát
hatóan kiredukálódik az oldatból, és ez jelcsokkenést is eredményez Ennek azonban gya
korlati jelentősége nincs, mivel a kőzet feltárása, íll az ércalkotók kioldása HC1-HN03 
eleggyel történik, így az ezüst AgCl csapadék formájában a szilikátos maradékkal együtt 
kiulepszik az edény aljára, és a mintaoldat gyakorlatilag Ag-mentesnek tekinthető

A lúgos közegben végzett hideggőzos higanymeghatározásnak nemcsak az a nagy 
előnye, hogy a fenti zavarók esetében is nagy biztonsággal alkalmazható, de a meghatá
rozás körülbelül 50%-kal érzékenyebb is, mint savas közegben A módszer kimutatási ha
tára kőzetanyagra vonatkoztatva 0,03 ppm, teljesítőképessége 30 minta/nap
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Under Hungary’s particular geological and climatic conditions, the most efficient 
geochemical method of the prediction of potential, deep-situated base metal ore resources 
is to study the mercury or mercury-iodine contents of primary dispersion aureoles Be
fore setting to a generalizing metallometric survey, in the ’’preparations for prediction” 
stage, analytical methods are worked out The cold-vapour atomic absorption spectro
metry (AAS), a method enabling the determination of the Hg content in rock samples 
even in the presence of disturbing elements (Ag, Au, Se, Te, Pt), is described

When this method is used, the afore-listed disturbers are removed by reduction 
from the solution, together with mercury with which they are amalgamated, i e they fix 
Hg by superficial adsorption If present in a few ppm quantity in a sample, the disturbing 
elements will provoke a reduction of the Hg sign, and its total disappearance in case of 
a few tens of ppm If reduction is performed in a heavily alcaline medium, the disturbing 
effects will be felt only at disturber concentrations by about 3 orders of magnitude higher 
than the figures just quoted The detectability limit of the method is 0 03 ppm


