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A VELENCEI-HEGYSÉGBEN VÉGZETT ALKALMAZOTT GEOKÉMIAI
KUTATÁSOK, 1962

írta : R ischák G éza

A Velencei-hegységben 1960. óta végzünk geokémiai vizsgálatokat. A vizs
gálatok elsődleges célja az volt, hogy a geokémiai elvek felhasználásával gaz
daságos, közvetlen nyersanyagkutatást végezzünk.

Első m unkaterületünk a Kőrakáshegy egy részére terjed t ki. Vizsgálataink 
eredm ényeként az ism ert ércesedéstől délre két kisebb telért tá r t  fel a bányá
szat. Ezen vizsgálatok alapján újabb megbízást kaptunk 1962-re; színesfém
kutatásra  a pátkai Vargahegyen és fluoritku tatásra  a pákozdi kvarctelérek 
területén.

Vargahegyi geokémiai kutatás

A kutatási terület jellemzése. A Vargahegyen ismeretlen vastagságú pala 
fedi a gránitot. A palaköpeny és a gránit kapcsolata nem teljesen tisztázott. 
A fedő agyagpala erősen átalakult, azonban kérdéses, hogy az érintkezés tek 
tonikus vagy intruziós. A pala szerkezete arra enged következtetni, hogy a 
regionálisan áta lakult fillit ráto lódott a gránitra. Felszínközeli feltárásokból 
ismeretes viszont a pala turm alinosodása és biotitosodása is, sőt egyes helye
ken ún. ,,búzapala”-kifejlődés jelentkezik a kontakt hatás jeleként (Jantsky 
1957).

Kutatási módszer. Felszínközeli kőzet- és talajm inták nyomelemeinek vizs
gálatával keressük az ércesedéssel összefüggő másodlagos elemszóródási ud 
vart. A kőzetm intákat az ado tt területen 20 — 30 cm mélységből gyűjtö ttük. 
Az elemzésre 200 mikronnál finom abbra őrölt kőzetm intákat használtuk fel.

A spektrográfiás elemzés körülményei. Spektrográf: Jobin-Ivon Z-3 ké
szülék. Fotóanyag: Agfa BEH spektrállemez. Előhívó: speciális összetételű 
fenidon hívó. Hívási idő: 3 perc. Hívási hőmérséklet: 20 C°. E lektróda: 99,99% 
tisztaságú Al. Gerjesztő berendezés: BIG 100. Gerjesztési áramerősség: 10 A 
(rövidzárási). G yújtás: feszültségmaximumnál. ívelés: szünet =  1 :1 .  E lek
tród-távolság: 2 mm. Expozíciós idő: 60 sec. Elemző vonal-párok:

Pb 2833 Cu 3224 Ag 3280 Zn 3345 Ni 3524
Al 3059 ’ Al 3059 - Al 3059 ’ Al 3059 ’ Al 3059 *

31 A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1962. évről



4 8 2 RISCHÁK G.



Alkalmazott geokémiai kutatás a Velencei-hg.-ben 4 8 3

Kutatási eredmények. A Vargahegyen két m unkaterületen dolgoztunk, 
ahol a hidrotermális tevékenység nyoma észlelhető. V izsgálatainkat az ólom-, 
cink- és ezüstionokra terjeszte ttük  ki. Az egyes ionok területi koncentráció
eloszlását a csatolt anomáliatérképek m utatják  (1. ábra).

Vizsgálataink alapján a Vargahegyen három anom áliaterületet lehet ki
jelölni. Ezek közül kettő, az „A ” területen a déli és a ,,B” területen levő 
anomália valószínűleg egyazon mélységi eredetű. Erre utal az egyező csapás
irány és az E. L. Geofizikai Intézet 1952-ben végzett ,,Túrám ” geoelektromos 
mérése is (Honfi 1953). Ezek a mérések összefüggő anomáliát jelölnek a két 
geokémiai anomália helyén. Az „A ” terület északi anomáliája az előbbivel 
közvetlenül össze nem függőnek tekinthető.

Az egyes ionok felszínközeli eloszlását ábrázoló térképek annyiban külön
böznek egymástól, amennyiben az ionok migrációs viszonyai eltérők. A mig
rációs viszonyok részletes diszkusszióját a dolgozat pákozdi fejezetében ismer
tetjük .

A szóródási udvar függőleges alakulásának tanulm ányozására két fúrást 
m élyítettünk. Az F -l. fúrás az ,,A” terület északi anomáliáján 92 m mélység
ben, az F-2. fúrás a ,,B ” terület anomáliáján 52 m mélységben állt meg. Az 
F -l. fúrás 50—70 m mélységben elkovásodott szericitpalában többször harán- 
to lt vékony sziderites, kalcitos ereket, amelyek egyes helyeken finom elosz
lású szulfidos érceket is tartalm aztak.

Geokémiai kutatás a pákozdi kvarctelérek területén

A hazai fluorit-igények növekedése szükségessé teszi újabb fluoritelőfor- 
dulás felkutatását. Ipari javaslatra  azt a kvarctelér-rajt vettük vizsgálat alá, 
amely a pákozdi fluoritbányától É É K  irányban húzódik. Földtani és kőzet
tan i megfontolások alapján i t t  remélhető újabb fluoritelőfordulás.

A fluoritkutatás lehetőségei. A fluoritelőfordulás felkutatása geokémiai 
módszerekkel minden tekintetben nehéz feladat. A nehézség egyik oka az, 
hogy a fluorid-ion vizes oldatban rendkívül aktív  és mobilis. Ezzel szemben 
teljesen inaktív és inmobilis, ha CaF2 alakban van jelen. A  CaF2 alakban kö tö tt 
fluor mobilizálásához alacsony pH, vagy magas redoxpotenciál szükséges. 
Ezek a körülmények abban a mélységben, ahol a talajvíz évszakos járása so
rán általában mozog, nem alakulnak ki. Ezért a fluorittelér körül másodlagos 
diszperziós udvar nem jön létre. Kizárólag az (esetenként valószínűleg igen 
kismértékű) primér szóródási udvar vezet a fluorittelér nyomára. Ez a körül
mény rendkívül érzékeny analitikai módszer alkalmazását kívánja. Figyelembe 
kell vennünk, hogy a geokémiai nyersanyagkutatás statisztikus kiértékelési 
elvekre épül és így nagyszámú elemzésre van szükség. Ezért egyszerű, gyors 1

1. ábra. Pátka — vargahegyi geokémiai mérések
Jelmagyarázat: 1. mintavételi hely, 2. nagy Pb-tartalmú minta, 3. nagy Zn-tartalmú minta, i. nagy Pb — Zn-tar tál mii 

minta, 5. ,, Túrám’’-anomália területe. — A és В = mérési terület jelzése
Fig. 1. Geochemical measurements on the Varga Hill at Pátka

Explanation: 1. sampling point, 2. sample with prominent Pb. content, 3. sample with prominent Zn content 
4. sample with prominent Pb —Zn content, 5. area of ,,Turam” anomaly. — A and В = symbols of the measure

ment areas
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és olcsó analitikai módszert kell találnunk. A fluorid-ion analitikai m eghatá
rozására ilyen eljárás nem ismeretes. Csak a gazdaságosság rovására tudunk 
olyan módszert találni, amely a kellő érzékenységet és zavarmentességet biz
tosítja. Egyéb korszerű analitikai eljárás, pl. a színképelemzés, főként az érzé
kenység tekintetében, nem elégíti ki a követelményeket. Mivel pedig labora
tórium unk leginkább színképelemzésre rendezkedett be, indirekt módszert 
kell alkalmaznunk a fluorit kutatására. Erre lehetőség is van, m ert a Velencei
hegységben a fluoritot m indenütt kísérik a hidrotermális szulfidos színesfémek, 
így indokolt, hogy ezeket használjuk indirekt indikátorként. A színesfém
ionok megfelelő szóródást adnak a telér körül és a kim utatási érzékenységük 
is igen kedvező.

A  kutatási terület jellemzése. A suhogói telérrendszer a Tomposhegytől 
délre két ágra válik. A keleti ág a pákozdi fluoritbányától északra jól követ
hető, éles gerincek form ájában jelentkezik. A nyugati ág mintegy 1600 m 
hosszban követhető. Északon a székesfehérvár-lovasberényi m űút irányában 
húzódó É K  — DNy-i csapású vető zárja le. E telérrendszer folytatása lehet észa
kon a kőrakás hegyi ércesedés, ill. a vargahegyi utómagmás tevékenység.

Geológus kollegák javaslatára kísérletet te ttü n k  annak megállapítására, 
hogy fennáll-e ezen összefüggés. A kérdés eldöntésére két, egyenként kb. 1000 
m hosszú, geokémiai szelvényt fektettünk m indkét telérágra merőlegesen. A 
szelvények helyét úgy választottuk meg, hogy fedett területre essenek, köze
lítőleg 500 m-re az ismert telértől. így  adódott az V. szelvényre a 600 m, a 
VI. szelvényre 300 m távolság.

Ez a távolság még éppen alkalmas arra, hogy a talaj anomális fémion
ta rta lm át a telérekhez rendelhessük. A szelvényeket a pákozdi m unkatérké
pen (2. ábra) V., ill. VI. sorszámmal jelöltük. Mindkét szelvényen feltüntettük 
a m értékben kifejezett kezdő és befejező sorszámot. A talaj színesfémion
koncentrációjának változását a 3. és 4. ábra m utatja . A 3. ábrán két csúcs 
jelentkezik a Cu eloszlási görbéjén, a Pb görbe csak egy csúcsot m utat. Az 
ólom- és a rézgörbén együtt jelentkező csúcs egy már ism ert telérnek felel 
meg. A 4. ábra végén (930 m) koncentráció-növekedés van mind a Cu-, mind 
a Pb-ion esetében. A koncentráció-növekedés a terepen egy kiemelkedő kvarcos 
gerinc oldalára esik. Ezt választottuk a m intagyűjtés során a szelvény jól 
tájo lható  végpontjának. Adataink nem elegendők ahhoz, hogy megfelelő 
m agyarázatát adjuk a 3. ábrán a rézgörbe egyedülálló maximumának és a 4. 
ábrán az ólom- és a rézgörbe meredek emelkedésének.

A keleti telérág vizsgálatát szolgáló 4. ábra azt m utatja , hogy az I. és 
II. telércsoport között a tala jtakaró  ala tt nincs meg a folytonosság, nincsen 
elfedett telér.

A továbbiakban csak a keleti telérág vizsgálatával foglalkozunk. A p á
kozdi térképen a keleti telérágat négy csoportra bon to ttuk  és ezek szerint ne
veztük el a fluoritkutató  szelvényeket is. A kőzettani vizsgálatokat az É rcbá
nyászati Feltáró Vállalat végezte, ill. végeztette. (A következtetés MlKÓ L. 
szóbeli közlése.) A teléranyag kőzettani vizsgálata azt m u ta tta , hogy az I, 
II, I II . telérek kvarcanyaga nagyon hasonló a pákozdi fluorittartalm ú kvarc
hoz, így valószínű, hogy ezen a területen fluoritképződés lehetséges. Figyelemre 
méltók a kvarctelérek mentén előbukkanó források és vízszivárgók. Jelentős 
vízbőséggel rendelkezik az I, II. és a nyugati telérág északi telérének a forrása.
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2. ábra. A  pákozcli geokémiai fluoritkutatási terület helyszínrajza 
Jelmagyarázat: 1. kvarctelér, 2. ,,Turam”>anomália területe, 3. geokémiai szelvények (I. — VI.)» felhagyott bánya

Fig. 2. Plan of the Pákozd geochemical prospects 
Explanation: 1. quartz vein, 2. area of ,,Turáni” anomaly, 3. geochemical sections (I .—VI.), 4. abandoned mine
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3. ábra. A talaj ólom- és réztartalmának változása a pákozdi V. szelvény mentén 
Fig. 3. Variation of the Pb and Zn content of the soil along the section V. from Pákozd

Ezek közül az első kettő t megvizsgáltuk és azt találtuk , hogy az I. forrás 0,2 
mg/1, a II. forrás 0,3 mg/1 Pb-iont tartalm az. A víz pH -ja 5,0 Ш. 4,6, ami igen 
aktív  szulfidos érc-oxidációra utal.

Vizsgálati módszer. A telérek vizsgálatát kutatószelvényekkel végeztük. 
A szelvények helyének megválasztásánál figyelembe vettük  a terület morfo
lógiáját és azt, hogy a meglevő kutatóárkok olyan közel legyenek, hogy a ké
sőbbi terepi egyeztetésnél a telérek csapását a szelvényre tud juk  jelölni. A 
tala jm in tákat az I. szelvényben 2,5 m-es ponttávolsággal, a többi szelvény
ben 5 m-es ponttávolsággal, 20 — 30 cm mélységből szedtük. A m inták elem
zését a már ism ertetett spektroszkópos módszerrel végeztük.

A kutatószelvények geokémiai értelmezése. A kutatószelvények koncentrá
ció-eloszlási görbéi a telérek csapásirányára merőleges színesfémeloszlást mu
ta tják  (5 — 8. ábra). Az egyes ionok koncentráció-eloszlási görbéi nem azonos 
lefutásúak. A maximumok eltolódnak, vagy megkettőződnek. Ezt a jelenséget 
,,halo ha táskén t” ta r tja  számon a szakirodalom. A jelenség oka az, hogy a
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4. ábra. A talaj ólom- és réztartalmának változása a pákozdi VT. szelvény mentén 
Fig. 4. Variation of the Pb and Zn content of the soil along the section VI. from Pákozd

5 . ábra. A talaj ólom-, cink-, réz-, nikkel- és ezüsttartalmának változása a pákozdi I. szelvény
mentén (T = telér)

Fig. 5. Variation of the Pb, Zn, Cu, Ni and Ag content of the soil along the section I. from
Pákozd (T = lode)
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6. ábra. A talaj ólom-, cink-, réz-, nikkel- és ezüsttartalmának változása a pákozdi II. szelvény-
mentén (T = telér)

Fig 6. Variation of the Pb, Zn, Cu, Ni and Ag content of the soil along the section II. from
Pákozd (T = lode)
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8. ábra. A talaj ólom-, cink-, réz-, nikkel- és ezüsttartalmának változása a pákozdi IV. szel
vény mentén (T = telér)

Fig. 8. Variation of the Pb, Zn, Cu, Ni and Ag content of the soil along the section IV. from
Pákozd (T = lode)

mobilizált ionok a talajvíz mozgásának irányába vándorolnak. A vándorlás 
mértéke függ az illető ionnak vizes oldatokban m uta to tt stabilitásától, a talaj 
és a talajvíz fizikokémiai jellemzőitől, a talajban élő növényzettől és a terep 
egyenetlenségétől. Éppen ezért csak elvi és kvalitatív  m egállapításokat lehet 
tenni. Az irodalmi adatok alig, vagy csak egyes vonatkozásukban vihetők át 
más területekre. A mi megfigyeléseink is csak egy nagyon vékony ta la jtakaró 
val fedett gránitterületre érvényesek szigorúan. Ez a feltétel valószínűleg tel
jesül az egész pákozdi — suhogói telérrendszerre és kevés eltéréssel a varga - 
hegyi palás területre is.

Szelvényeink és a terep egyeztetése azt m utatja , hogy az ólomgörbék 
maximumai egybeesnek a telérek és a hozzájuk tartozó szelvények metszés
pontjaival. Ezzel szemben a többi ion eloszlási görbéje a lejtők irányába el
tolódik. Az eltolódás nagysága azonos ion esetében összefügg a lejtő meredek
ségével. Az egyes ionok viselkedése azonos szelvényen belül felvilágosítást 
nyújt azok effektiv migrációs tényezőiről. Vizsgálataink azt m utatják , hogy 
a gránitban, ill. az annak mállási term ékeként létrejö tt talajban az ólom, ezüst 
és a réz migrációs tényezője azonos. A cink-ion viszont lényegesen nagyobb 
migrációs tényezővel rendelkezik. Ez a sorrend közelítő egyezésben van az 
em lített ionok ionpotenciál sorával (SzÁDECZKY-KARDOSS 1955):

Zn -  Cu — Pb Ag
2,40 2,41 1,51 0,89

Az ionpotenciálok szerint látszólag nagyobb különbségnek kellene lenni az 
ólom és a réz —ezüst viselkedésében. Ez az ellentmondás megszűnik, ha figye
lembe vesszük azt, hogy mind az ezüst, mind a réz igen jó komplexképző kati
on, sőt aminokomplexeik a stabilitási sorban jelentős helyet foglalnak el. 
A talaj humuszsavaival és egyéb növényi szerves gyökér aminosavakkal igen
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stabil komplexvegyületet hozhatnak létre. Egyes extrém esetektől eltekintve 
a talaj kloridion-tartalm a sem képes a keletkezett ezüst — diamin-komplexet 
megszüntetni. Természetesen a komplex ionokra már a komplex ionpotenciál
lal kellene számolnunk, amelyet nem tehetünk az elektron donor ismerete 
nélkül. A stabil komplex kation ionpotenciálja bizonyosan nagyobb, m int a 
normál h id ra tált kationé. A jelenségek arra engednek következtetni, hogy a 
valódi ionpotenciálok az ólomra, rézre és ezüstre kiegyenlítődnek. A cink szin
tén komplexképző, sőt amfoterebb, mint az ólom, ezért valódi ionpotenciálja 
nagyobb lehet, m int 2,40, tehá t a migrációs tulajdonságokban m utatkozó 
különbség jól értelmezhető.

A cinkion nagy migrációs képessége m iatt igen nagy távolságra eljut ere
detétől és egyéb szorpciós tényezők hatására mintegy krom atográfiás m axi
mumot vagy m aximum okat hoz létre az ólomanomália körül. Ebből az követ
kezik, hogy a cinkindikáció csak sík, vagy igen kis esésű terepen adhat helyes 
területkijelölést. Ellenőrzésként megvizsgáltuk a talaj nikkelion-eloszlását is, 
amely gyakorlatilag állandó szinten mozog. Ez arra enged következtetni, 
hogy a színesfém-koncentráció változása hidrotermális eredetű.

A  kutatószelvények geológiai értékelése. Az előző fejezet alapján vizsgálataink
nál a kőzetek ólom-koncentrációja képezi az értelmezés alapját. Ezért vizsgál
tuk  az I. és II. forrásokat is ólomtartalom  szempontjából.

Feltűnően éles és erőteljes maximum jelentkezik a II. szelvény ólom
görbéjén, amelyet a réz- és ezüst-indikáció is tám ogat. Az I. szelvény ugyan
csak 100 g/t-nál nagyobb ólom-koncentrációt m utat a telér felett. E két szel
vény és az em lített forrás vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy jelen
tős ércesedés okozza az anomáliát. A III . és IV. szelvényeken az indikáció 
egyre gyengébb.

Szelvényeink alapján arra következtettünk, hogy a pákozdi fluoritbányá- 
tól északra egy újabb ércesedés jö tt létre, amelynek súlypontja az I. és II. 
telérekre esik. Az ércesedés a fluoritbánya irányában megszakadt, ezt m utatja  
a VI. szelvény is, észak felé pedig a III . és IV. teléreken kimerült. A rendel
kezésünkre álló adatokból nem lehet következtetést levonni a telérek fluorit- 
tartalm ára, ugyanis az indirekt indikáció sokkal erősebb, mintsem azt a kísérő 
szulfidásvány létrehozhatná. Ezért lehetséges, hogy az I. és II. telérek az érce
sedés magasabb hőmérsékletű m agját jelentik, amikor a fluorit a peremi te- 
lérekben jelentkezik.

Vizsgálatainkkal párhuzamosan fo ly tato tt geológiai árkolás tőlünk füg
getlenül feltárta  a fluóritos telért a II. telér területén. 1962. dec. 5-én a Föld
tani Társulat ülésén MlKÓ L. m intát is m u ta to tt be a II. telér fluoritanyagából.

Ezzel igazolódott az a m unkahipotézisünk, hogy a rendkívül kedvezőt
len sa já t indikációval rendelkező fluorit is nyomozható megfelelő indirekt indi
kációval. Tudomásunk szerint ez volt az első kísérlet az ,,Indirect Tracer 
Technique” alkalm azására a fluoritkutatásban.

Összefoglalás

1962-ben fo ly tattuk  az ipari geokémiai érckutatást, amelynek során 
megkíséreltük ércesedés felderítését palával fedett területen és fluoritku tatást 
indirekt módszerrel. Munkánk eredményét a következőkben összegezzük:
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1 . Palaterületen az alkalm azott geokémiai ku tatás lehetséges. Az ano
máliák erőteljes kontraszttal jelentkeznek.

2. Az anomáliákat a fúrás, ill. a földtani ku tatás adatai igazolták.
3. F luorit ku tatására  indirekt módszert próbáltunk ki, amely eredményes

nek bizonyult.
4 . A fluoritvizsgálatok során információt kaptunk a pákozdi kvarctelér- 

csoportok egymáshoz való viszonyáról.
5. K ísérletet te ttünk  a pákozdi ércesedés és a kőrakáshegyi ércesedés 

közötti kapcsolat tisztázására.
6. A Zn, Pb, Cu és Ag ionoknak a tala jban  m uta to tt migrációs tu lajdon

ságait az ionpotenciálok alapján értelm eztük. A komplex kation potenciál 
figyelembevételével a migrációs tulajdonságok összhangba hozhatók a tapasz
ta la tta l.
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GEOCHEMICAL PROSPECTS IN  TH E VELENCE MOUNTAINS,
IN  1962

b y

G. R isch á k

As a continuation of our previous year’s work, we have carried out geo
chemical ore prospects on the Varga Hill near Pátka. In  addition, fluorite 
prospects by indirect tracer techniques have been undertaken in the surround
ings of Pátka. The results of our w^ork can be summarized as follows:

1. In areas covered by slate geochemical prospecting is possible. The 
anomalies result in pronounced contrasts.

2. The anomalies have been checked by drillings and mine openings.
3. Indirect tracer techniques have proved to be efficient for fluorite pro

specting.
4. Inform ation on the interrelation of quartz veins of Pákozd has been 

obtained by fluorite prospects.
o. A ttem pts have been made in order to clarify the relationship between 

ore mineralizations of Pákozd and Kőrakáshegy.
6. The migration properties of Zn, Pb, Cu and Ag ions in the soil have 

been interpreted on the basis of ionic potentials. I f  taking the complex cationic 
potential into consideration, the migration properties prove to be consistent 
with the experience.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ГОРАХ
ВЕЛЕН ЦЕ В 1962 Г.

Г. РИШАК

Продолжая работы предыдущего года автором были проведены геохи
мические поиски руд на горе Варга в районе с. Патка. Кроме этого, кос
венным методом производилась разведка на флюорит в окрестности с. Па- 
козд. Итоги проведенных работ сводятся к нижеследующему:

7. На площадях, покрытых сланцами, геохимические поисково-раз
ведочные работы имеют перспективы. Аномалии обнаруживают сильные 
контрасты.

2. Аномалии подтверждались данными буровых скважин и геолого
разведочных работ.

3. Для разведки на флюорит был испытан косвенный метод, который 
оказался эффективным.

4. При поисках флюорита были получены сведения о соотношении 
групп кварцевых жил района с. Пакозд.

5. Были сделаны попытки на выяснение связи между оруденением 
в районе Пакозд и оруденением на горе Кёракаш.

6 . Обнаруживаемые в почве миграционные особенности ионов Zn, 
Pb, Cu и Ag были объяснены на основании ионных потенциалов. Учитывая 
комплексный катионный потенциал, миграционные свойства можно согла
совать с накопленными данными.




