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A szerzők a Dunántúli-középhegység 343 bauxitmintajának ólomizotóp 
aranyat vizsgálva részben anomális (1,4-nól nagyobb) Pb-206/207 izotóp 
arányt találtak

A területen ismert három bauxitszint képződményéi közül a középső- 
kréta fedőjűek nem anomálisak, a felső-kréta fedójűek anomalisak, az eocén 
fedójúek pedig kevert (csak részben anomális) Pb-izotóp arányt mutatnak 
Egy bauxittesten belül az anomális eloszlásban eddig nem sikerült sem 
vertikális, sem horizontális szabályszerűséget kimutatni Anomálisnak bizo
nyultak egyes, a bauxitok anyakőzetei szempontjából szambajohető permi 
törmelékes-üledékes kőzetek Feltehető, hogy ezek anyaga csak a felsó-kreta 
idején járult hozzá a bauxittelepek képződéséhez A  fiatalabb (eocén) fedójű 
bauxittelepek „kevert”  összetétele részben áthalmozással magyarázható, 
részben pedig talán a felső-krétától eltérő anyakőzet összetétellel

Bevezetés

A Dunántúli-középhegység bauxitjaiban V ic ziá n  M (1978) tapasztalt 
először anomális ólomizotóp eloszlást Á Ritkafém Tárcaközi Bizottság meg
bízásából végzett kutatások során magyarországi, jugoszláviai, franciaországi, 
kubai karsztbauxitokat, afrikai (Mali, Ghana) latentbauxitokat és kubai laten- 
tet vizsgálva V icziáüst M — D u d ic h  E (1978) csak a Dunántúli-középhegység 
bauxitjaiban talált anomális Pb 206/207 arányt Megállapították, hogy a 
középhegységi bauxitok sem mind és nem is egyenlő mértékben anomálisak

Anomális ólomizotóp eloszlást ismert föl V icziájstM  és K o p e k  G a Mecseki 
Ércbányák Vállalat megbízásából végzett vizsgálatok során egyes közép
hegységi perm korú üledékes kőzetekben, valamint eocén- kőszenek hamu
jában

A Bauxit Alapszelvény Program keretében a Magyar Állami Földtani 
Intézet megbízásából, az összes korábbi adat összegyűjtése és újraértékelése 
mellett újabb vizsgálatok is történtek Ennek során a mmtakijelolésnél arra 
törekedtünk, hogy egy-egy szelvény részletes vizsgálata mellett az ismereti 
hiányosságokat is csökkentsük a középhegységi térségben Újabb külföldi 
karsztbauxitok (csehszlovákiai, vietnami és különböző korú szovjetumóbeli



minták) vizsgálatára is sor került Ezek sem bizonyultak anomálisnak Az 
újabb és a korábbi vizsgálati adatokat rétegtani helyzetük, telepbeni e's szel- 
vénybem elhelyezkedésük alapján értékelve V ic z iá n  M és  T ó th  Á (1983) 
megállapította, hogy a középhegységi bauxitszmtek közül a felső-kréta fedőjű 
bauxitok anomálisak, a középső-kréta fedőjűek nem anomálisak, az eocén fedő- 
jűek pedig kevertek Egy bauxittesten belül az anomália eloszlásában sem 
függőleges, sem vízszintes szabályszerűséget eddig nem tudtunk kimutatni 

Eddig 343 dunántúli-középhegységi, 6 nézsai és 7 villányi-hegységi bauxit- 
mmta vizsgálatára került sor (A részletes adatok az említett 1983 évi kutatási 
jelentésben találhatók )

Az előbbiek teiuleti megoszlása, Nyirad 94, Halimbai-medence 16, Szőc 10, Iharkút — 
Németbánya 143, Fenyőfő —Bakonvoszlop 28, Gant — 1 szkaszentgyoigy 5, Nagyogy 
haza — Csordakút 21, Alsópeie —Tes 7, egyob teiuletek 12 minta

Az ólomizotóp arány mint földtani információ

Ismeretes, hogy az egyes elemek több izotóp meghatározott arányú keve
rékéből állnak Ezek az arányok a hosszú felezési idejű radioaktív elemek leány- 
elemei kivételével meglehetősen állandóak Az általunk vizsgált ólom esetében 
a Pb-206 és -207 izotópok urán eredetűek Tekintve ezek rendkívül hosszú 
felezési idejét, a bauxitkeletkezés időszakában arányukat lényegében a mai 
foldkéregbeli átlaggal kell azonosnak tartanunk Ez, mint láttuk, a dunántúli - 
kozéphegységi bauxitok kivételével a vizsgált karszt- és latentbauxit előfor
dulásokra igaz is Az arány tapasztalt megbomlásának lehetséges okaival nem 
foglalkozunk A tényként elfogadott jelenség mindenesetre nagyságrenddel 
korábbi a Dunántúli-középhegység bauxitjamak keletkezési idejénél így 
nyomjelzőként az egyes bauxitszmtek időszakában fennállott ősföldrajzi kép
pel összevetve a bauxitok lehetséges anyakőzeteinek egy részére utalhat, 
amely — lepusztulási termékei révén — az anomáliát „átörökítette”

A mérési módszer

A tomegspektrométer a vizsgálandó anyagot izotópjaira bontva detek
tálja A rendelkezésre álló primer információ tehát az izotópkoncentrációval 
arányos íonáram (Cor.n id e s  I 1975) Nagy pontosságú — tized ezrelek szintű — 
izotóp arány méréshez termikus íonforrásos, elektronikus detektálású tomeg- 
spektrométereket alkalmaznak Az e kutatási témánál használt JEOL gyárt
mányú szikraionforrás tomegspektrométer elsősorban nyomelemanalitikai 
célú műszer Eotólemez detektora csak korlátozott pontosságú (néhány %) 
izotóparány mérést tesz lehetővé A vizsgált anomália jelentős mértéke miatt 
az anomális területet behatároló, szelekciós célú izotóp arány meghatározások 
céljára alkalmazható Az izotóp arányokat a fotólemezen mért vonalfeketedé
sek egymáshoz viszonyításával nyertük, elkerülve a standardhoz hasonlítást, 
az érzékenységi együtthatók meghatározását Az elektróda készítéshez villa
mosán vezető, és bnkettáló anyagként grafitot alkalmaztunk A szén 12C17 
polimerje a „pnmordiális” ólom mennyisége szempontjából jellemző Pb-204 
izotóppal el nem váló dublettet alkot, így meghiúsítja a Pb-204 meghatáro
zását



e

1 ábra A középhegységi bauxitelófordulások Pb 206/207 értékei
1 Vizsgált bauxitelőfordulás a hányados min és max értékeinek feltüntetésével, 2 a vizsgált bauxit-jellegfi 
kőzetek előfordulása, 3 nem vizsgált bauxitelőfordulás, 4 mezozóos karbonátos kőzetek felszíni elterjedése 

5 paleozóos metamorf, magmás kőzetek felszíni elterjedése
Fig 1 Pb 206/207 values o f bauxite deposits in the Transdanubian Central Range 
1 Bauxite deposit examined with minimum-maximum ratios, 2 occurrence o f the examined rocks related 
to bauxite, 3 bauxite deposit not examined, 4 Mesozoic carbonate rocks in outcrop, 5 Palaeozoic metamorphic

and igneous rocks in outcrop

Az egyes középhegységi bauxitterúletek ólomizotóp arányai

N-yirád—csabpusztai terület
A klasszikus nyirádi területen csak egy bauxitszint ismeretes (a felső

triász és az eocén kontaktusán) A csabpusztai területen viszont két bauxit- 
sziat fejlődött ki (a felső-triász és a felső-krcta, illetve a felső-krcta és az eocén 
kontaktusán) Az alsó szint bauxitja anomális izotóp eloszlású Az izotóp arányok 
1,7 és 2,3 kozott változnak A fölső szint kct típusa (a hippuriteses mészkő-, 
illetve a dolomit fekvőjű) kozott az izotóp arány tekintetében különbség nem 
mutatkozott Mindkettőre a kevert izotóp arány jellemző általában Egyes 
bauxittestek összes vizsgált mintája anomálisnak, másoké pedig nem anomá- 
lisnak, ismét másoké pedig kevertnek bizonyult A viszonylag kis vizsgált
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mmtaszám nem teszi lehetővé, hogy az észlelt különbségekből mélyebb követ
keztetéseket vonjunk le Nem tartjuk azonban kizártnak, hogy egyes anomális 
izotóp eloszlású lencsék, amelyek a kréta denudációs határ közelében helyez
kednek el, csak másodlagosan eocén fedőjűek, eredeti koruk felső-kréta (Az 
izotóp arányok 1,1 és 2,5 közöttiek )

Halimbai-medence
A felső-kréta fedőjű bauxitokban is a csabpusztai alsó szinti bauxitoknál 

tapasztalt anomáliát találtuk Az arányok 1,5 —2,5 közöttiek
Szőci terület
A nyíreskúti IV/a lencse vizsgált mintái kevert izotóp eloszlásúak 1,2—1,8 

közötti értékekkel, a magasabb hányadosok túlsúlyával A bauxittestek fedő 
képződményei eocén korúak

Iharkút—németbányái terület
Az uralkodóan felső-kréta fedőjű bauxitokban a csabpusztai alsó szintivel, 

illetve a halimbai-medenceivel analóg módon anomáliát tapasztaltunk Mind
össze két minta eseté be i (Ik 136, -369 sz í ) találtunk normális izotóp 
arányt 1,3 —1,4 hányadossal A részletesen megvizsgált Nb 593 sz f  alapján 
megállapíthattuk, hogy az izotóp arány szelvénymenti szabályos változást 
nem mutat A hányadosok 1,4 és 1,7 kozott változnak, tehát az osszlet e szem
pontból is meglehetősen homogén

Bakonyoszlopi és fenyőfői terület
Bár a fenyőfői terület mintái anomális izotóp eloszlásúak, a két vizsgált 

minta alapján a helyenként anomálisnak, másutt nem anomálisnak, vagy ke- 
vertnek bizonyuló dudantól való elkülönítése nem indokolható A két terület 
összevontan értékelve kevert izotóp eloszlásúnak ítélhető A bauxit fedőjében 
eocén képződmények vannak

Gánti és iszkaszentgyorgyi terület
A vizsgált 5 minta alapján a terület anomálisnak látszik A mmtaszám 

azonban nem elegendő a megalapozott álláspont kialakításához A terület 
bauxitj ainak fedőképződményei eocén korúak

Gsordakúti tenilet
Az előbbihez hasonló a helyzet, bár a vizsgált minták száma 9, azonban 

itt is további vizsgálatokra van még szükség A bauxit fedője eocén korú
Alsóperei terület
A középső-kréta fedőjű bauxitok nem anomálisak
Egyéb területek
A  budakeszi, a pilisszántói és a nézsai minták közül mindössze egy buda

keszi minta bizonyult anomálisnak Ezek a minták azonban nem bauxitok, 
csak magas alumínium-tartalmú vörös agyagok

A fentiek alapján az a kép valószínűsíthető, hogy a Dunántúli-középhegy
ség középső-kréta fedőjű bauxitjai nem, a felső-kréta fedőjűek anomálisak, az 
eocén fedőjűek pedig kevertek



Az anomális ólomizotóp-tartalmú bauxitok eredete

Tekintettel arra, hogy a középső-kréta fedőjű bauxitok nem bizonyultak 
anomálisnak, a fiatalabbak viszont igen, valószínűnek látszik, hogy csak a 
szenont közvetlenül megelőzően táródtak fel az anomális ólmot hordozó, való
színűleg perm korú kőzetek Ilyeneket ismerünk a Pápa kornyéki Alsószalma- 
vár mellől A szenon bauxitok az akkori időszakban fennállott ősföldrajzi vi
szonyokkal való összevetés alapján nagy valószínűséggel a középhegységi anti- 
klinónum északi szárnyáról származnak, az alsószalmaván fúrással is kimuta
tott paleozóos pásztáról A szenon üledékek Pápa kornyékén ma is a paleo
zoikum kőzeteire települnek, így az megszűnt az eocén bauxitképződés idősza
kában az anomális ólom forrásterulete lenni Természetesen számolni kell an
nak lehetőségével is, hogy a felső-kréta során felszínre került perm kőzetek az 
intraeocén denudáció során jelentős mértékben lepusztultak

A középhegységi eocén uledékgyűjtő tengelye hozzávetőlegesen a mai 
hosszanti iránnyal egyező volt ősföldrajzi megfontolások alapján az uralkodó 
északi anyagszállítás mellett déli irányból történttel is számolni kell, tehát az 
eocén bauxitok lehetséges anyakőzeteinek koré jelentősen kiszélesedhetett, s 
az anomális Balaton-felvidéki perm korú kőzetek mellett nem anomális kőzetek 
is (pl a velencei-hegységi gránit) bauxitszolgáltatókká válhattak Ezért lett az 
eocén bauxitokban az ólomizotóp arány kevert, a szenon időszaki egyértel
műen anomális jelleggel szemben

Az adatok egyenlőtlen eloszlása és nem elegendően nagy száma miatt a 
levonható következtetések csak előzetes jellegűek, mégis szükségesnek látjuk 
az eredmények közreadását A vizsgálatok folytatásával, az adathiányok pót
lásával, a vizsgált képződmények korének bővítésével valószínűleg közelebb 
juthatunk a Dunántúli-középhegység bauxitjai eredetének tisztázásához
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Usug a spark source mass spectrometer (SSMS), the authors studied the 
lead isotopic composition of various bauxites

The first anomalous (higher than 1 4) Pb 2C6/207 ratios from the Trans- 
danubian Central Range were reported by M V ic z iá n  (1978) As shown by 
M V ic z iá n  and E D u d ic h  (1978), the Lad isotope ratios of bauxite samples 
from the Villány Mountains (southern Transdanubia) and Nt'zsa (fault blocks 
on the Danube’s left riverside) proved to be normal The results obtained for 
the comparative samples of karst bauxites from Yugoslavia, Czechoslovakia, 
France, the Soviet Union, Viet-Nam and Cuba, as well as of latentic bauxites 
from Mali, Ghana, and latentes from Cuba did not turn out to be anomalous, 
either

From the Transdanubian Central Range a total of 343 bauxite sam
ples have been examined (M Vic z iá n — Á T óth 1983, see Fig 1) Three 
bauxite horizons are known in the study area The samples of the Middle 
Cretaceous horizon are not anomalous, but those o f the Upper Cretaceous one 
are anomalous, while the samples regarded as of Eocene age show a mixed- 
type (only partly anomalous) Pb isotope ratio As far as the anomalous distribu
tion within a bauxite body is concerned, no regularity either in the vertical or 
the horizontal sense could be detected

Some Permian detntal-sedimentary rocks, which may come into account 
as possible source rocks for bauxites, have proved to be anomalous, too (M 
V iczián —G K opek 1982, 1983) On account o f the palaeogeographical and 
denudational conditions, they may have contributed only from the Late 
Cretaceous onwards to the generation of bauxite deposits The anomalous 
distribution of Pb isotopes testifies to the Upper Cretaceous age of some 
Eocene-covered bauxite deposits and/or to their material being partially 
reworked from Upper Cretaceous deposits


