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AZ ORSZÁGOS TERÜLETI RITEAFÉMKUTATÁS 1966. ÉTI
EREDMÉNYEI

Összeállította: F ö l d v á r i n é  V o g l  M.*

Az intézetünk egyik feladatát képező országos területi rítkafémkutatásban az 
1966-os év ugrásszerű fejlődést jelentett. Az előző éveket a módszer kidolgozása és a 
módszerfejlesztés jellemezte. Az egyes területekзп végzett kutatómunka, főként azt 
a célt szolgálta, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk a különböző földtani felépítésű 
területek vizsgálatának sajátos módszereiről. Emellett csak néhány területen folyt 
olyan jellegű munka, mely prognózis-vázlattal zárult (pl. Kőszegi hegységi Ni, Cr, 
Со prognózis).

1966 év elején geokémikus-geológus szakembereink számának jelentős megnöve
kedésével, a módszerek kifejlesztésével és a laboratóriumi kapacitások megnöveke
désével olyan kedvező körülmények álltak elő, hogy az ország különböző területein 
megkezdhettük az alapozó jellegű területi ritkafémkutatást, és már a tervév végén 
több, továbbkutatásra érdemes területet jelölhettünk meg.

A munkát a felsőbb irányítás szempontjait figyelembe véve úgy szerveztük, 
hogy mindegyik specialistánk egy-egy időbeli-genetikai egység felelőseként az orszá
gos ritkafémkutatási program felderítő szakaszának lezárásáig a reábízott egységről 
ritkafémprognózist készítsen.

1966 évi részeredményeinkről a teljes anyagvizsgálatot dokumentáló részletes 
jelentések készülnek. Jelen összefoglaló beszámolónkban a részfeladatokból csak a 
gyakorlati, vagy a geokémiai szempontból érdekesebb eredményeket ismertetjük. 
Megemlékezünk azokról a kutatási eredményeinkről is, melyek negatív prognózissal 
zárultak, vagyis olyan megállapítást tettünk, hogy az illető képződménnyel — jelenlegi 
megítélésünk szerint — ritkafémkutatási szempontból a továbbiakban nem érdemes 
foglalkoznunk.

1966-ban a következő területek, illetve részterületek alapozó vizsgálatát végez
tük el:

Velencei-hegység (Böjtösné Varrók K., N agy Béla). Mecseki alsóliász kőszenes 
terület (Nagy Elemér, Csalagovits Imre, Vígh Antalné). Dunántúli Középhegység 
júra képződményei (Konda József). A dorogi eocén és oligocén képződmények 
(Ódor László). A Dunántúli Középhegység középsőkréta képződményei (Vető 
I stván). A Zsámbék környéki miocén rétegösszlet (Jámbor Áron).

Az egyéb területen végzett alapozó vizsgálatainkat még nem tekintjük lezárt
nak és ezekről a következő tervév zárásakor adunk számot.

* B ö j t ö s n é  V a r r ó k  K., C s a l a g o v it s  I., J á m b o r  á ., N a g \t B . ,  Ó d o r  L .,  V e t ő  I., V í g h  A . - n é  munkái alapján

19*
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A velencei-hegység! ritkaféinvizsgálatok újabb eredményei

A hegységben több éve folyó munkánk a jelenlegi kutatási fázisban lezárul. 
Eredményeinket más helyen részletesen fogjuk ismertetni. Összefoglaló áttekintést 
az elért eredményekről az anyag nagy terjedelme és a problémák szerteágazó volta

miatt nehéz adni, mégis kísérletet 
teszünk arra, hogy ezzel az össze
foglalással egyrészt kiemeljük új 
geokémiai megállapításainkat, 
másrészt, hogy rámutassunk a 
gyakorlati ritkafémkutatás szem
pontjából további részletesebb 
vizsgálatra javasolható képződ
ményekre és azok ritkáéi emdűsu- 
lásaira. Célszerűnek látszik az ösz- 
szefoglalást az egész hegységre 
kiterjedően a magmás folyama
tok sorrendjében tárgyalni.

1. Gránit
Az elbontat]an gránitokat 

részletes ásvány-kőzettani és geo
kémiai vizsgálatnak vetettük alá. 
Ez a ritkafémkutatás számára 
két szempontból volt fontos:

a) meg kellett állapítanunk 
azt, hogy a gránit kőzetképző ás
ványaiban, különösen a biotitok
ban milyen mértékű ritkaelem 
dúsulás található, mert ez döntő 
a gránittípus megítélésében a rit- 
kafémprospekció szempontjából.

b) meg kellett ismernünk 
azokat a járulékos-, illetve nyom- 
ásványokat, melyek a gránit
ban ritkaelemhordozók.

Az első célkitűzés érdekében 
elkészítettük a gránit ásványon
ként! átlagos nyomelemeloszlását 
(nyomelemmérleg), ebből a bio
titok átlagos nyomelemtartalma 
a következő: Li 10—600 g/t, Be 

5 -1 7 0  g/t, Sn 6 -100  g/t, m  12-210 g/t, Y  10-200 g/t, Sr 10-400 g/t, Ga 10-40  
g/t, Ti 1000-10 000 g/t, V 5 -3 0 0  g/t, Zr Ю0-4СС0 g/t, Cr 3 -6 0  g/t, № 6 -3 0  
g/t. Általános és egyértelmű jellemzés a ritkafémprospekeió számára a velencei-hegy
ségi gránitra a gránitbiotitok átlagos nyomelemösszetételéből nem adható, mert a 
viszonylag alacsony Sn tartalom miatt,,ónhordozónak” nem minősül, ezzel szemben 
a viszonylag magas Li, Be, Nb, Y  tartalma miatt mégis reményekre jogosít.
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Szemléletesebb eredményekhez jutunk, ha az egyes ritkaelemek koncentrációi
nak területi eloszlását figyeljük részben a gránitra, részben a gránit biotitjára vonat
kozóan. Példaként izokoncentrációs térképeken bemutatjuk a Li és Be területi elter
jedését a gránitokban, továbbá a Nb és Sn elterjedését a gránit biotitjában (1. és
2. ábra). A térképeken pontokkal a felszíni, karikákkal a mélyfúrásokból származó 
minták helyét jelöltük.

A példaként bemutatott térképekről a következőket olvashatjuk le:
1. A Li területi eloszlása a gránitban a gránit biotittartalmával egyértelmű 

összefüggést mutat. Az izokoncentrációs vonalak a hegység középpontjában levő

2. ábra. A  Sn és Nb eloszlása a Velencei-hegység gránitbiotitjában 
1. Gránit, 2. palaköpeny határa

Puc. 2. Распределение Sn и Nb в гранитовых биотитах rop Be ленце
1. Гранит, 2 . граница сланцевой мантии
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koncentráció-maximum körül rajzolódnak ki. Ez a maximum a Sági-major környéki 
„biotit slíres” gránit területére esik, itt a gránit biotittartalma a 10%-ot is meghaladja.

2. A gránit Be tartalmának izokoneentrációs vonalai területileg két jól elkülönülő 
maximumot jelölnek meg. A nagyobb koncentrációt képviselő Sukoró környéki 
maximum egybeesik a területen megismert pegmatitosodási folyamatok körzetével. 
A másik maximum szintén a Sági-major környéki biotit (és plagioklász)-dúsulás 
eredménye.

3. A biotitok óntartalmának izokoneentrációs vonalai a palaköpeny felé nö
vekvő, attól távolodva csökkenő értékeket mutatnak (kontakt hatás).

4. A biotitok Nb tartalmának izokoneentrációs görbéi az ón görbéihez hasonló

3. ábra. A  Pákozd m elletti m urvafejtő gránitm intájából k inyert idiom orf ortitkristályok
5 5 X (Foto: Pe l l é r d y n é )

Pite. 3. Идиоморфные кристаллы ортита, полученные из гранитовых проб карьера для раз
работки песчанистых галек у Пакозда. 55х (Фото: Пеллерди-Питтлер)
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lefutásúak. Miután a Nb a biotitok Ti tartalmát helyettesíti, feltételezhető, hogy ez a 
helyettesítés a kontakt hatásra növekszik.

Az izokoncentrációs térképek szerkesztése lehetőséget adott az egyes ritkafém- 
anomáliák területi körülhatárolására. Ezek összesítő geokémiai értékelését a terü
letről készülő zárójelentés adja.

A második megválaszolandó kérdésünk az volt, hogy a velencei-hegységi gránit
ban melyek a ritkafémhordozó járulékos-, illetve nyomásványok. Az első és lényeges 
megállapításunk az volt, hogy különösen a gránit telérkőzeteiben, de magában a 
gránitban is mindenütt található ortit. Már V e r n a d s z k i j  is rámutatott arra, hogy a 
granitoid kőzeteket általában két alcsoportba, monacitos és ortitos csoportba lehet 
sorolni. A ritkaföldfémeknek ez a két ásványa együtt nem szokott előfordulni. A két 
csoport között azonban nemcsak a monacit, illetve az ortit jelenlétében van különb
ség, hanem egyéb ásványtani jellegekben is. Az ortitos típusú gránitokban rendsze
rint van amfibol, magnetit, cirkon és szfén, a monacitosokban rendszerint nincs 
amfibol, ellenben gyakran található bennük ilmenit és rutil.

A velencei gránitoidokban ortiton kívül magnetit, epidot, cirkon fordul elő. 
Ezek súlyszázalékos mennyisége a gránit ásványos összetételében átlagértékben a 
következő: magnetit 1%, epidot 0,7%, cirkon 0,2% és ortit 0,1%. A ritkafémek, de 
főként a ritka földfémek leginkább ezekben a járulékos ásványokban dúsulnak.

Különböző dúsító és szeparáló eljárások alkalmazásával sikerült ezeket a járu
lékos ásványokat különválasztani és elemzésüket elvégezni. A 3. ábrán a pákozdi 
murvafejtőbői származó gránitmintából nyert idiomorf ortitkristályokat mutatjuk 
be. A fekete színű ortithoz nőtt fehér szemcsék kvarc-, illetve földpátszemcsék.

A hegység különböző részéről származó granitoidokból kinyert ortitok átlagos 
ritkaelem tartalma a következő:

A gránitmurvában az ortit viszonylag feldúsul, továbbá a laza kőzetből kinye
rése is könnyebb, ezért felmerül a gondolat, hogy esetleg kifizetődne a kitermelése és 
ritkaföldfémekre való feldolgozása.

2. A gránit telérhépződési folyamatai

A telérkőzetek részletes geokémiai, kőzettani és ásványkőzettani vizsgálata 
arra a megállapításra vezetett bennünket, hogy ezek a képződmények a ritkafém
kutatás számára érdektelenek.

3. A pegmatitos fázis

A hegységben a pegmatitos képződményeknek kétféle változatát ismertük meg. 
Az egyik főleg ortoklászos—kvarcos kifejlődésű, a másik változatos ásvány társaságú 
és zónás felépítésű. A zónás felépítésű pegmatitokban az ortoldászon és kvarcon kívül 
plagioklászt, turmalint, biotitot, amfibolt, gránátot, füstkvarcot, ametisztet és 
muszkovitot találunk.
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A kétféle pegmatitos változat közül csak az utóbbi mutat jelentősebb ritkaelem- 
dúsulást.

Részletes vizsgálatnak vetettük alá a Sukoró községtől К -re található pegmatit- 
telért. A telér ÉK—DNy-i csapásirányú, kb. 30°-os dőléssel DK felé. A füzérszerűen 
elhelyezkedő pegmatitlencséket haránt irányú vetők darabolják fel. A lencsék vas
tagsága 0,20—0,70 m között változik. A pegmatit zónás felépítésű, általában aszim
metrikusan fejlődött ki. A pegmatitlencse feküoldalán minden esetben aprószemű 
mikrogránitot találunk. Ehhez irásgránitos szövetű, plagioklászdús szakasz csatla
kozik. A kettő érintkezésén durva szemű biotit és turmalinlencsék találhatók. A 
plagioklászos sávhoz, a telér belseje felé, durva szemű (6—10 cm) kristályokból álló 
ortoklászos—kvarcos szakasz csatlakozik. A telér másik oldalán néha vékony sávban 
ismét megjelenik a mikrogránit, ill. aplit.

A sukorói pegmatit ásványainak ritkaelemtartalma (g/t)

4. A pneumatolitos folyamatok termékei

A ritkafémkutatás számára új eredményeket hozott a turmalinos kvarctelérek 
vizsgálata. Kétféle turmalinos kvatctelér-típust ismertünk meg. Az egyik muszko- 
vitosodott, kvarcosodott, a másik teléragyagos környezetben jelentkezik. A két 
csoport genetikailag különbözik egymástól.

Az egyik csoportba a Gécsi-hegyi turmalinos kvarctelérek tartoznak. A te
lérek csapásiránya ÉNy—DK-i. Ezekre a kvarctelérekre jellemző, hogy a mellék
kőzet felé csaknem minden esetben igen erősen elbontott agyagpala-teléragyag jellegű 
képződmény határolja őket. A telérek nyomelemasszociációja és a telér környezeté
nek elbontási jellege alapján arra következtethetünk, hogy keletkezésük a pneuma
tolitos folyamatoknak a hidrotermális szakaszba való átmeneténél történt. A turma
linos kvarctelérekben ezen a területen a jellegzetesen pneumatolitos eredetű ele
mek mellett — mint pl. a Be, Sc, Zr, Sn, Y, F, В — kalkofil elemeket is találunk: 
As, Bi, Cu, Ag, Pb, Zn. Szembetűnő a Be gyakori nagy koncentrációja 200—230 g/t, 
az Sn állandó jelenléte, a Se gyakori megjelenése, az Y  és Ce nyomok jelentkezése.

A másik turmalinos kvarctelértípust a Meleghegy É-i oldalán tártuk fel. Ennek 
megjelenése különbözik a Géesi-hegyi előfordulástól. A telérek melletti agyagpala
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erősen kvarcosoclott és muszkovitosodott, a teléragyag azonban itt hiányzik. Nyom
elemasszociációjukból a kalkofil elemek hiányoznak és csak pneumatolitos eredetre 
jellemző nyomelemek találhatók benne: Be, Y, Sc, Sn, Ce, F, B, W.

A pneumatolitos eredetre utaló nyomelemegyüttes megismerése, főként a W 
kimutatása, indokolja a további kutatást a pneumatolitos hatás méreteinek meg
ismerésére.

5. A hidrotermális folyamatok

A hidrotermális folyamatokhoz kapcsolódó ércesedés ritkafémdúsító szerepe 
közismert. Nem volt azonban eddig adatunk a palaköpeny ércesedésére vonatkozóan, 
ezért fúrást mélyítettünk a Meleghegy E-i folytatásában, az Antónia-hegyi agyag- 
palaterületen. Fúrásunk (Velence 3. sz. fúrás) a gránit és az agyagpala érintkezése 
közelében hidrotermális ércesedést tárt fel, részben az agyagpalában, részben a grá
nitban. Az ércanyag ritkafémtartalma jelentős. Az érc főleg sötét szfalerit, kevesebb 
galenit és fakóérc. Nyomelemei közül említésre méltó az As (igen nagy mennyiség), 
az Ag (helyenkénti erős dúsulás) és az Au (nyomok). Az egyéb ritkaelemek mennyisége 
is magas az eddig ismert hidrotermális érceinkhez viszonyítva. Jelentős a Cd, Ge, 
Bi, In, Mo, Sb és Sn dúsulása. Az ércesedés egyes szakaszain feltűnő a Cr, Ni és V 
dúsulása is.

Az ércanyagból elkülönített szfalerit színképvizsgálatának eredménye: Ag 40, 
As 1000, Ba 40, Bi 400, Cd 1600, Cu 3000, Ga 150, Ge 600, In 160, Mo 40, Sb 1000, 
Sn 10, W 160, Te 600 g/t.

Ez a nyomelemasszociáció magas hőmérsékleten kezdődő és alacsony hőmérsék
leten befejeződő ércesedésre utal.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a hegységben lezajlott hidrotermális 
folyamatok, főleg agyagpalával fedett területen — ahol a jelek szerint kedvező ter
modinamikai helyzet állt fenn az ércképződés idején — produktívak a ritkafémkuta
tás szempontjából.

Mind a turmalinosodásnak, mind a palaköpenyben található hidrotermális 
ércesedésnek továbbkutatása tehát a ritkafémek elterjedése szempontjából indokolt.

A mecseki alsóliász kőszéntelepes összlet kőzetanyagának geokémiai
vizsgálata

Geokémiai megfigyeléseink az összletből származó 494 minta színképelemzésén 
alapulnak. A mintákat N ag y  E. gyűjtötte, a vizsgálatokat V íg h  A.-né végezte. A 
geokémiai értékelés Csal ago vits I. munkája. Az értékelésnél figyelembe vettük a 
Bányászati Kutató Intézet 140 mecseki mintájának színképelemzését is.

Mivel a gyakorlati ritkafémkutatás szempontjából a Be, a Ge és a Zr dúsulása 
tűnik reményteljesnek, ezért az összes vizsgált elemre történő értékelésből csak ennek 
a három elemnek a geokémiai viselkedését ragadjuk ki. A többi elem eloszlásának 
vizsgálatát, továbbá a nyert geokémiai eredményeknek a földtani és ősföldrajzi képpel 
való összehangolását a területről készülő átfogó monográfia egyik fejezeteként fogjuk 
közreadni.

A mecseki kőszénhamu Be, Zr és Ge tartalmáról a következő táblázatos össze
foglalás nyújt tájékoztatást :
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Mindhárom elem dúsulási tényezőjét megkapjuk, ha a nyert átlagértékeket a 
VmoGRADOv-féle üledékes elemátlagokkal hasonlítjuk össze. A dúsulási tényezők: 
Be =102, Ge = 33, Zr = 9,8.

A három elem átlaga is továbbkutatásra érdemes indikációt jelez, hozzá kell 
tennünk azonban azt is, hogy az átlagnál jóval magasabb, jelentős helyi feldúsulások 
is fellépnek, ez tehát további megfontolásokra ad okot. Különösen a Zr esetében 
kapunk helyenként anomálisan magas értékeket, maximálisan 50 000 g/t-t, de igen 
figyelemre méltó a Be 6000 g/t-ás maximuma is.

Részletesebben vizsgálva a Be, Ge és Zr eloszlását, érdekes területi változás 
mutatható ki az átlagok alapján. Mindhárom elem DNy-ról (Pécsbányatelep) EK 
felé (Szászvár, Nagymányok) fokozatosan dúsul.

A Be, Ge és Zr tartalom (g/t) mértani átlagának változását részterületenként az 
alábbi összeállításban mutatjuk be:

A változás szabályosságát a Pécs—Vasas-i Be és Ge átlagok csak kismértékben 
csorbítják, de ha fig}^elembe vesszük, hogy éppen ezen a területen elégtelen a minta- 
szám, még e fenntartásunkat is el kell vetni.

A részterületi átlagok szabályos, de rendszerint erős változása előre valószínű
síti e három ritkaelem összterület! gyakorisági hisztogramjának aszimmetriáját vagy 
több maximumos lefutását, ezért a 4. ábrán a relatív területi változásokat is feltün
tettük.

A Be gyakorisági hisztogramja határozottan két maximumot jelez (4. ábra). 
A mecseki átlag a második maximum területére esik, így a második maximum jelzi 
a tulajdonképpeni mecseki Be eloszlást. Az első maximum csak negatív Be anomáliát 
jelez, amelynek kialakulása a 4. ábra tanúsága szerint a pécsbányatelepi kőszenek 
Be szegénységével kapcsolatos. A Ge hisztogramjának aszimmetriája leginkább két
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4. ábra. Be-, Ge-, Zr-eloszlás gyakorisági görbéje a mecseki kőszénhamukra, — A  = átlagtól
való %-os eltérés részterületenként

Puc. 4. Кривая частоты распределения Be, Ge, Zr в золах угля гор Мечек. — А =  отклонения
от средних величин в % по зонам
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egymáshoz közel levő maximum kölcsönhatására vezethető vissza. A Ge tartalom 
szempontjából a mecseki kőszéntelepes összlet egy viszonylag dúsabb É—ÉK-i 
(Komló, Szászvár, Nagymányok) és egy szegényebb (Pécs, Pécs-Vasas) régióra bont
ható (4. ábra). A Zr gyakorisági hisztogramja jellegzetes kétmaximumos görbét ad. 
Az eloszlás (4. ábra) ez esetben is területi eltérésekre hívja fel a figyelmet. Az É-i 
pikkely kiemelkedő Zr anomáliát mutat, míg a többi részterületi átlag a mecseki 
Zr átlag alatt marad. Meddő kőzetekben jelentős Ge, Be értéket kimutatni nem lehe
tett, de a homokkőben mért Zr 10 000 g/t-ás maximuma figyelemre méltó.

A kőszénhamuból történt elemzések esetén megfigyeléseink eredményét csupán 
az átlagos hamutartalmú kőszenekre tudjuk extrapolálni, de eldöntetlen marad az a 
fontos kérdés, hogy a ritkaelemek milyen hamutartalmú kőszenekben érik el dúsulási 
maximumukat.

Mivel a MAFI-ban készült színképvizsgálatok csak alkalomszerűen párosultak a 
hamutartalom % -os meghatározásával, e probléma eldöntésére felhasználtuk Száváké 
B en ő c s  K.-nak а В. K. I.-ben készített 140 komlói kőszénelemzési eredményét. A B. 
К. I. elemzéseket oxidról fémre és kőszénre, illetve fémre és kőszénhamura számí
tottuk át, oly módon, hogy az elemzési eredményeket a hamutartalom 10%-os válto
zása alapján csoportosítottuk és átlagoltuk.

A különböző hamutartalmú kőszenek Ge tartalmát vizsgálva (5. ábra) feltűnik 
a koncentrációváltozás nagyon kis mértéke. Ebből következik, hogy a hamutarta
lom növekedésével a kőszénhamura számított Ge tartalma csökken. Irodalmi adatok

ő. ábra. A  mecseki liász kőszén Ge és Be tartalm a a ham utartalom  függvényében 
Puc. 5. Содержание Ge и Be Мечекского лейасового угля в функции зольности
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és a meddőkőzet-vizsgálatok arra mutatnak, hogy a Ge dúsulása szervesanyag meg
jelenésével kapcsolatos. Megállapítható, hogy a szervesanyag abszolút mennyisége 
a kőszénre számított Ge tartalmat nem befolyásolja, ami azt jelentené, hogy a kősze
nekben kimutatott Ge dúsulást nem növényi szervezetek Ge megkötő képessége 
okozza, hanem a szénülés folyamán a kőszéntelepekkel érintkező oldatok Ge tartal
mának megkötéséből eredhet. (A láp vizének Ge koncentrációja a fentiek alapján 
mindig kisebb, mint amennyit a szerves anyagok megköthetnének.)

A vizek Ge tartalma valószínűleg a lápövi helyzettől függ, ezért közelítőleg igaz 
lehet a következő összefüggés:

ahol az Á h =  — — = lápövi Ge átlag kőszénhamura 
n

Gek =  egyes kőszénminták Ge tartalma
Gén = egyes kőszénhamu-minták Ge tartalma
H% =  az egyes mintákhoz tartozó hamutartalom

A fenti összefüggések alapján a lápöveknek megfelelő részterületeken — a Ge 
területi kőszénhamu átlaga ismeretében — a különböző hamutartalmú kőszenek és 
hamuik várható Ge tartalma meghatározható:

Az összefüggések G oldschmidt megállapítását igazolják: a kőszénhamu magas 
Ge tartalma a jó minőségű szenekben várható. Felmerülhet az a kérdés, hogy a Ge 
a kőszénkpéződés vagy a szénülés során kerül a telepbe ? Ha a Ge kőszénképződés 
során halmozódna fel, a kőszénlápon átáramló víz mennyisége egyenes arányban állna 
a kőszén Ge tartalmával. A lápon átfolyó vízmennyiség növekedése viszont a kőszén 
szervetlen komponenseinek növekedésével párosul, így a magas Ge tartalom a 
hamuban dús kőszenekre lenne jellemző.

Ez a nyilvánvaló ellentmondás csak az által szüntethető meg, ha a Ge dúsulás 
szingenetikus lehetőségét elvetjük és a diagenetikus anyag vándorlással hozzuk kap
csolatba.

A különböző hamutartalmú kőszenek és hamuik Be tartalmát (5. ábra) vizsgálva 
a következőket állapíthatjuk meg.

1. A kőszénre vonatkoztatott Be átlagokat a hamutartalom függvényeként 
ábrázolva látható, hogy 20—70% hamutartalom mellett a Be tartalom stagnál, majd 
tovább a növekvő hamutartalom mellett emelkedik.

2. A kőszénhamura vonatkoztatott Be tartalom a jó minőségű kőszenekben 
elért maximuma után csökken, a 60— 70%-os hamutartalom mellett minimumot, majd 
az elmeddülő szenek felé második maximumot mutat.

A kőszénhamu-elemzések során kapott Be maximumok tehát egyaránt vonat
kozhatnak jó minőségű kőszenekre, vagy kőszenes agyagokra.
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A Be dúsulás kettős maxi
mumát a Be++ ion sajátosságai
val magyarázhatjuk. Ionpoteri- 
ciálja az Al+ + +-éhoz hasonló, így 
a hidrolititekben is felhalmozódik. 
A Ge-hoz hasonlóan valószínűleg 
adszorpciósan dúsul a szerves- 
anyagban is. Felhalmozódása esze
rint szingenetikusan és a diage
nezis folyamán egyaránt valószí
nű. Szingenetikus dúsulására utal 
a szenes agyagokban mutatkozó 
maximuma, mivel a lápokon át
folyó vízmennyiség növeli a leköt
hető Be mennyiséget, de növeli a 
Be-ot felhalmozó agyagtartalmat, 
és a Be ásványok mennyiségét is. 
A legmagasabb Be anomáliák ily 

módon a lápok peremi övében várhatók, ahol a legnagyobb az átáramló vízmennyi
ség és a vízben szállított Be mennyisége. A Be diagenetikus felhalmozódására csak 
a kisebb hamutartalmú szenekben mutatott egyenletes eloszlása utal.

A komlói 10-es kőszéntelep Be-tartalmá- 
nak regionális változása (6. ábra) igen kicsi
nek adódott, csupán annyi figyelhető meg, 
hogy a bizonytalan anomália lefutása a telep 
csapásával párhuzamos. Az eloszlás értelme
zése a hiányzó lápöv-vizsgálatok miatt jelen
leg nem kísérelhető meg.

A kőszénminőség szerinti Zr tartalom- 
változás (7. ábra) vizsgálata a Zr migráció és 
felhalmozódás kettős jellegét tükrözi. A leg
magasabb Zr átlagok határozottan a közepes 
minőségű kőszenekben mutatkoznak. Az ered
ményeket kőszénhamura vonatkoztatva meg
állapíthatjuk, hogy ez esetben 50%-os hamu- 
tartalomig összátlagot felülmúló átlagértéke
ket kapunk, amelyek a kőszén minőségének 
romlásával a továbbiak folyamán rohamosan 
csökkennek. A kialakult kép a Zr szerves és 
szervetlen módon történő felhalmozódására 
egyaránt utal.

A komlói 10-es telep Zr izokoncentrációs 
térképe a Zr ÉK felé történő dúsulását jelzi, 
kőszénhamu-vizsgálataink eredményével össz
hangban (4. ábra). A kőszéntelepes összlet 
meddőkőzetei ÉK felé kimutatott homokoso- 
dását figyelembe véve a Zr rezisztitekhez való 
vonzódását jelzi, így valószínű, hogy a kő

■ 7. ábra. A  mecseki liász kőszén Zr ta r
talm a a ham utartalom  függvényében 

Puc. 7. Содержание Zr Мечекского 
лейасового угля в функции зольности

6. ábra. A  Be területi eloszlása a komlói 10-es 
kőszéntelepben (g/t)

Puc. 6. Площадное распределение Be в угольном 
пласте № 10 у г. Комло (г/т)
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szénben — az adszorbciós kötés mellett — főképp a homokos frakcióban jelenik megr 
Zr ásványok formájában.

A fentiekben kimutattuk, hogy a Be, Ge és Zr a szerves anyagokban eltérő mér
tékben ugyan, ele jelentősen felhalmozódik. Felmerülhet a kérdés, hogy a szerves
anyag milyen formájában dúsít leginkább. A kérdés eldöntésére a szászvári János- 
telep 4 cm-enként mintázott — összesen 78 kőszénhamu mintából álló — mikroszel- 
vényének ritkaelem adatait használtuk fel. Az ilyen irányú vizsgálat elvégzése azáltal 
vált lehetségessé, hogy Paál A.-né a színképvizsgálatokkal párhuzamosan a mikro
szel vényt kőszénkőzettanilag is feldolgozta és a sávféleségek %-os mennyiségét meg-

8. ábra. A  mecseki liász kőszénhamu Be, Ge és Z r tartalm ának változása a v itrit-tarta lom
függvényében

Puc. 8. Изменения содержания Be, Ge и Zr в золе Мечекского лейасового угля в функции со
держания витрита

határozta. Eredményei alapján kitűnt, hogy a mikroszel vényen belül az egyes sáv- 
féleségek, elsősorban a vitrittartalom jelentősen változik.

A vizsgált ritkaelemek koncentrációváltozását a kőszén vitrittartalmának függ
vényében vizsgáltuk (8. ábra). Megállapítható, hogy a Be, Ge, Zr koncentráció vál
tozása a vitrittartalom változásával párhuzamos. Az alacsony vitrittartalmú kőszenek 
esetében Ge-t és Be-t nem mutattunk ki — noha az elmeddülő kőszén miatt — (5. 
ábra alapján) a Be koncentráció csökkenő tendenciájának meg kellene szűnnie. A 
Be és Ge-ra vonatkozóan a 8. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a kőszénben tör
ténő felhalmozódása annak vitrittartalmától függ. A vitrittartalom függvényében 
vizsgált Zr eloszlás is megerősíti az eddig elmondottakat (v ö. 7. ábra): a kőszénhamu 
Zr tartalma közepes kőszénminőség és közepes vitrittartalom mellett mutat maxi
mumot; vagyis szerves anyagban mutatott dúsításon kívül törmelékesen is felhal
mozódik.

A telep vastagság és a Ge tartalom összefüggését vizsgálva a korrelációs együtt
ható — 0,3-nek adódott, amely a vizsgált 40 adatpár esetében 95%-os biztonsággal 
negatív kapcsolatot jelent. Ez azt jelenti, hogy a Ge dúsulása a vékony kőszéntelepek
ben várható, összhangban Goldschmidt megállapításával.

A telepvastagság és a Ge koncentráció fordított kapcsolata a Ge-ról elmondottak
kal magyarázható. Kifejtettük, hogy a Ge felhalmozódást a szénülés folyamán a.
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kőszénteleppel érintkező oldatok Ge tartalma határozza meg és a szerves anyag 
abszolút mennyiségével nincs közvetlen kapcsolatban. A vékony kőszéntelep esetén 
a kevesebb szerves anyag adszorbeálja az Összes Ge mennyiséget, így ez esetben rela
tív feldúsulást mutat.

Az elmondottak alapján ö s s z e f o g l a l v a  megállapíthatjuk:
1. A mecseki kőszén Be, Ge és Zr tartalma anomálisan magas, továbbkutatását 

javasoljuk.
2. További regionális vizsgálatokra nincs szükség, az anomália-területek leha- 

tároltnak tekinthetők; a tárgyalt elemek továbbkutatása csak Komló és az E-i 
pikkely területén indokolt.

3. A kutatást főképp a jó minőségű kőszenet adó telepekre kell összpontosítani. 
Különös figyelmet érdemelnek az eddig kevésbé vizsgált vékonytelepes, paralikus 
kőszenek.

A Dorogi-medence eocén és oligocén képződményeinek geokémiai vizsgálata

Vizsgálatainkat a területen végzett földtani és kőszénkőzettani munkák ered
ményeinek felhasználásával (Gidai L., N agy G., Ihabosné Laczó I.) folytattuk. A 
vizsgálat célja kettős volt: egyrészt meg kellett határozni, melyek azok a képződ
mények (és területegységek), amelyekben a ritkafémek jelentősebb feldúsulása vár
ható; másrészt az elemek vertikális és horizontális eloszlásának tisztázásával geoké
miai jellemzést kívántunk adni a különböző sztratigráfiai és fáciesegységekre.

A hasznosítható ritkafémek kutatását szem előtt tartva, kutatásainkat az alsó- 
eocén kőszénösszletre koncentráltuk, a medencét felépítő egyéb kőzettípusokat kisebb 
részletességgel vizsgáltuk. Az alsóeocén kőszénösszlet részletes vizsgálata egyrészt 
több akna területének részletes bányabeli szelvényezésével, másrészt a mélyfúrások 
kőzetanyagának vizsgálatával vált lehetővé. Ily módon tisztázhattuk az elemek 
eloszlását a telepeken belül, továbbá statisztikusan értékelhettük a kőszénösszlet 
horizontális elemeloszlását. Az eocén és oligocén egyéb rétegtani szintjein, illetve 
kőzetkifejlődésein ilyen részletes vizsgálatot végezni nem volt lehetőségünk, ezért 
utóbbiaknál csak azok vertikális geokémiai jellemzésére törekedhettünk.

A medence képződményeinek vizsgálatára 1300 minta színképelemzési adatát 
használtuk fel. Ebből 850 kőszénminta volt, a többi homokkő, aleurit, agyag, tarka- 
agjagstb.

A geokémiai értékeléseknél felhasználtuk a korábbi vizsgálatok eredményeit is, 
így felhasználtuk a Mecseki Ércbánya Vállalat, a Bányászati Kutatóintézet és a 
Komlói Mélyfúró Vállalat színképelemzési adatait.

A bányaterületekről és a fúrásokból származó minták helyét a 9. ábrán látható 
mintavételi térkép mutatja be.

Eredményeink közül néhányat, mint érdekesebbeket kiemelünk:
1. Telepeken belüli Összefüggések: Az elemeknek a telepen belüli koncentráció 

változását követve feltűnt а В különös viselkedése. Korrelációja negatív a hamutar
talommal, a V-mal és kisebb mértékben a Cu-mal. А Со és Ni koncentrációja a telepe
ken belül kivétel nélkül párhuzamosan változik. A Ge nagyobb koncentrációja vagy 
a telepek alján, vagy a fedőhöz közel jelentkezik. Az elkészült részletes vizsgálatok 
alapján az aknaterületeken ki tudjuk választani azokat a helyeket, illetve telepeket,
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melyekben a fontosabb ritkaelemek jelentősebb koncentrációval jelentkeznek és ahol 
szükség esetén részletesebb kutatásuk javasolható.

2. A többtelepes kifejlődések vizsgálatánál nyert összefüggések: A részletes szelvé
nyek és adatok felhasználásával a megvizsgált telepekre elem-koncentráció átlagokat 
képeztünk. A telepátlagok segítségével tendenciák ismerhetők fel a kőszénösszleten 
belül a kőszénképződés előrehaladásának függvényében. Ilyenek:

9. ábra. Geokémiai anomáliák a dorogi alsóeocén barnakőszénösszletben. Szerkesztette:
Odor L .

1. Mélyfúrás helye, száma, 2. a Ge elterjedés határa, 3. a lelőhely Ge átlaga, 4. a max Ge koncentráció, 5. a 
terület átlaga feletti Be-tartalom, 6. a terület átlaga feletti Ti, Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, V tartalom

Puc. 9. Геохимические аномалии в Дорогской нижнеэоценовой буроугольной толще. Со
ставил: Л . Одор.

1. Место глубокой скважины с номером, 2. Граница распространения Ge, 3. средняя величина содержания Ge по 
месторождению, 4. максимальная концентрация Ge, 5. Содержание Be свыше среднего значения по данной пло

щади, 6. Содержание Ti, Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, V свыше среднего содержания по данной площади

А В tartalom fokozatosan növekszik a kőszénképződés előrehaladásával. A Be, 
melynek mennyisége a kőszénben az üledékes származás közelségétől függ, felfelé 
jelentősen csökken.

A Ge tartalom és a telep vastagság ismert összefüggése a Dorogi-medencében is 
általánosan megfigyelhető. V̂ égső soron a Ge dúsulását a láp ősföldrajzi helyzete 
szabta meg. Részletes geokémiai szelvényeink vizsgálatánál úgy tűnt, hogy a Ge 
feldúsulása a jelentősebb emelkedő, ill. süllyedő térszínmozgásokhoz kapcsolódik.

3. Az elemek területi eloszlása az alsóeocén kőszénösszletben: összes vizsgálataink 
figyelembevételével a Ge, Be, Cr, V, Ti, Zn, Pb, Cu, Ni, B, Se elemekre kiszámítottuk 
a Dorogi-medence átlagkoncentrációját. A 11. ábrán látható mintavételi térképen 
feltüntettük azokat az anomália-területeket, ahol a Ge, a Be, továbbá a felsorolt 
többi elem az átlaghoz képest dúsulást mutat. Az anomáliafoltok tanulmányozása a Ge 
eloszlására vonatkozóan érdekes megállapításhoz vezetett. Egy többé-kevésbé hatá
rozott vonaltól (nevezzük Ge-vonalnak) délre a telepek Ge tartalma a kimutatási 
határ alatt van, a Ge anomáliák mind e vonaltól É-ra találhatók. Ebből arra lehet

20 Évi Jelentés 1966-ról
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következtetni, hogy a Ge-ot szállító oldatok É-ról juthattak a medencébe és a láp 
— az egykori morfológia és mozgások megszabta helyeken — kiszűrte a Ge-t. A 
lápban az oldatokból dúsuló Ge ott érhetett el nagyobb értékeket, ahol a dúsító hatás 
hosszabb idejű, vagy intenzívebb volt, ez pedig helyileg egybeesik a medenceperemi 
területekkel. A kőszénösszlet színképvizsgálati eredményei, egy-két kivételtől elte
kintve, alátámasztják Iharosné Laczó I. lápöves beosztását. A horizontális elem- 
eloszlási térképből kitűnik, hogy míg a Ge dúsulás a medenceperemi lápokra jellemző, 
a nagyobb Ti, Be, Zn dúsulás a mélye bblápi, nagyobb terrigén anyagtartalmú zóná
kat jellemzi, így együttes vizsgálatuk ősföldrajzi következtetésekre használható. A 
térkép alapján szűkíthető a további vizsgálatra esetleg érdemes területek nagysága. 
Ennek a szempontnak figyelembevételével elemeztük a Ge és a Be eloszlásában mu
tatkozó eltéréseket, s a koncentrációk gyakorisági görbéi alapján próbáltunk követ
keztetni a medencében várható anomália-értékekre.

4. Az eocén nem-kőszenes képződményeinek geokémiai jellemzése: A medencét 
felépítő különböző képződmények nyomelemtartalmát azzal a célkitűzéssel vizsgál
tuk, hogy megállapítsuk, hogy az egyes kőzetfajták milyen ritkaelemeket dúsítanak. 
Összehasonlítási alapul a ViNOGRADOV-féle üledékes nyomelemátlagokat vettük. A 
kőszén úgyszólván az összes vizsgált elemet a Vinogradov megadta értékek fölé 
dúsítja. A többi képződményekre tett megállapításainkat a következőkben 
összegezzük:

a) Alsóeocén. A tarkaagyag dúsítja a Cr-t, Ga-t, Ni-t, Pb-t. A fekvő édesvízi 
agyagmárgában dúsul a B, Cu, Pb, Ti, Zn. A kőszéntelepek közötti agyagos, márgás 
kőzetek a B, Pb, Ti (Ag) üledékes kőzetátlag fölötti értékével jellemezhetők. A tele
peket megszakító és kiékelődő édesvízi mészkő nyomelemtartalma a vizsgált kép
ződmények között a legszegényebb, csupán a Sr közelíti meg a V inogradov-íéle 
értéket. A kőszénösszlet feletti csökkentsósvízi agyag és márga több elemet dúsít, 
legkifejezettebben a Cu-t és Pb-t, de megjelenik a Mo és Zn is.

A kőszenes összleten kívüli többi képződményt a ritkafémkutatás szempontjá
ból negatívan kell értékelnünk.

b) Középsőeocén. A barnakőszénén kívül csupán az agyagos meszes kőzetek 
dúsítanak néhány nyomelemet (B, Cr, Cu, Li, Mo, Pb, Ti). A középsőeocén barna
kőszén jelentős Mo tartalmú.

c) Felsőeocén. A törmelékes kőzetek nyomelemekben szegények. A meszes kép
ződményekben viszonylag dúsul a B, Li, Sr, Zn.

5. Az oligocén képződmények geokémiai vizsgálata: 268 minta színképelemzése 
alapján általánosságban megállapíthattuk, hogy a megvizsgált oligocén képződmé
nyek a ritkafémkutatás szempontjából nem jelentősek. Egyetlen képződmény hívta 
fel magára figyelmünket, ez a Kesztölc melletti foszfátos homokkő. A kőzet jelentős 
mennyiségű Ce-ot tartalmaz és a Zr átlagos koncentrációja is említésre méltó.

A Dunántúli Középhegység középsőkréta korú képződményeinek
ritkafémvizsgálata

Földtani—geokémiai meggondolások alapján a kutatás súlypontját a felsőapti, 
ún. munieriás, gyakran tarka agyagösszletre és a cenomán turriliteszes-rotaliporás 
márga bázisán megismert foszfátos—glaukonitos rétegre helyezzük, mert ezekben 
reméltünk iparilag hasznosítható ritkaelem dúsulásokat találni.

A vizsgált képződmények elterjedését és a mintavételi helyeket a mellékelt
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térkép mutatja (10. ábra). A vizsgált fúrások: Olaszfalu (0/7), Perepuszta (P/25), 
Herend (H/58), Balinka (Ba/252), Nagyveleg (Nv/1), Pusztavám (Pv/803, 820, 888), 
Súr (S/l) és Urkúti sekélyfúrások,

A felsőapti munieriás agyagösszlet az Űrkúttól Tatabányáig húzódó területsávban 
ismert, ennek szélessége 10 km körüli. Magában foglalja a Bakony és a Vértes ÉNy-i 
közvetlen előterét és a zirci medencét. Az összlet vastagsága DNy-ról ÉK-re 1 — 10 
m-ről 200 m-re nő. Kőzettanilag változatos összetételű, főként agyag, aleurit, ezen
kívül mészkő, márga, szenes agyag, homokkő alkotja. Az agyagásványok között illit, 
montmorillonit és kaolinit is előfordul, Al-hidroxid ásványok eddig nem ismeretesek.

A márga, anyag, aleurit és homokkő gyakran tarka. A foltok három színárnya
lati csoportba sorolhatók:

szürke, kékesszürke, zöldesszürke 
vörös, lilásvörös, lila 
barna, sárgásbarna

A nyomelemeloszlást szín szerinti elkülönítésben is értékeltük.
A foszfátdúsulás ez ideig csak a Bakony területéről ismeretes (Noszky—N emesné 

1965). A 10%-ot meg nem haladó P20 5 tartalom miatt a kőzet csak foszfátos mészkő
nek, mészmárgának minősül. Ősmaradványokban gazdag kőzet, a foszfátanyag azok 
belsejében dúsul. A hordozó ásvány kollofán átkristályosodásából keletkezett apatit, 
emellett kvarc, glaukonit és kalcit a fő kőzetalkotók. Foszfátdúsulás csak ott talál
ható, ahol az albai mészkő és a márgacsoport között üledékfolytonosság mutatko
zik. Jelentősebb foszfátdúsulás nélküli glaukonitosság viszont általánosnak mondható 
a márgacsoport egész elterjedési területén.

Színképvizsgálat tájékoztató kvantitatív jelleggel a felsorolt fúrások anyagából 
és felszíni mintákból készült körülbelül 30 elemre. A megvizsgált minták száma kb. 
250 volt. Az eredményekből átlagértékeket számoltunk éspedig szín szerint elkülö
nített, fúrások szerint elkülönített csoportosításban, majd az egész elterjedési terü
letre az összesített kőzetminták ritkaelemtartalmának átlag- és mediánadatait is 
kiszámítottuk. A szín szerinti elkülönítést azért tartottuk fontosnak, mert úgy 
gondoltuk, hogy a szín szerinti csoportosulás a redox viszonyokkal áll összefüggésben, 
az utóbbi pedig nyilvánvalóan befolyásolja a ritkaelemtársulásokat. A csoportosí
tásnál a tarka kőzetek közé a vörös, lilásvörös, lila foltokat tartalmazókat soroltuk, 
a szürkés kőzetek közé a szürkés, feketés, szerves mintákat. A fennmaradó színek 
alkotják a harmadik csoportot.

Az 1. és 2. sz. táblázatban találhatók az említett csoportosítások szerinti elem
koncentráció átlagértékek azokra a nyomelemekre, melyek a minták nagyrészében 
kimutatható mennyiségben fordultak elő.

A felsorolt elemeken kívül néhány mintában előfordult még az Ag, Zr, Ge, Mo, 
Zn, Be és ritkafémföldfémek. Egy mintában sem volt kimutatható: As, Bi, Cd, Hg, 
In, Nb, Se, Sn, Te, TI, W.

A tájékoztató elemzés átlagos hibája ±  30%-nak adódott. Az 1. sz. táblázaton fel
tüntetett összesített adatokból elemenként és színcsoportonként kiszámítottuk az ún. 
szórásértéket, mely az átlagértékektől való eltérés mértéke. A szórásérték és a minta
szám közötti logaritmikus összefüggés alapján grafikus úton meghatároztuk a számí
tott átlagérték relatív hibáját (lásd az 1. sz. táblázat negyedik sorában levő adatokat).

Az eredmények értékelésénél szembeötlik néhány éles különbség a szín szerint 
elkülönített minták nyomelemtartalmában. A vöröstarka kőzetcsoport kitűnik B,
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1. táblázat
A munieriás agyagösszlet nyomelemtartalmának szórása 

és a számított átlagértékek relatív hibája

Ga, Ti tartalmával, a szürke kőzetcsoportban viszonylag nagyobb a Sr és а Со tar
talom. Feltételezve, hogy a tarka foltok keletkezése dia- és epigenetikus folyamatok 
eredménye, megkíséreltük az elkülönített foltok nyomelemzésével a dia- és epigene
tikus anyag vándorlást követni. A vizsgálat alapján és egyéb megfontolásokból is 
arra lehet következtetni, hogy a szürke és lila foltok diagenetikusak, a barna (limoni- 
tos) foltok epigenetikusak.

A munieriás agyagösszlet alsó részében néhol szenes agyag fordul elő, ennek 
kiterjedése és optimális kifejlődési területe tisztázatlan.

A Balinka 252-es fúrásból kikerült szenes agyagban 60—600 g/t Ge dúsulást 
mértünk.

A cenomán foszfátos—glaukonitos kifejlődés részletesebb geokémiai vizsgálata 
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Egyrészt ez a fácies csak elszigetelten, 
nem egybefüggő rétegként fejlődött ki. Másrészt a viszonylag alacsony foszfortar
talomhoz kapcsolódó ritkafémdúsulások sem említésre méltóak, rendszerint a kimu
tatási határ alatt maradnak.

Mindezek alapján a terület vizsgálatát a következő megállapításokkal zárjuk:
2. A munieriás agyag vizsgálatát esetleg érdemes tovább folytatni, de csak kis 

anyagi ráfordítással, kutatólétesítmények igénybevétele nélkül. A továbbkutatás 
során a következő lehetőségeket kellene megvizsgálni:

— A szenes agyag, kőszén ad-e valahol területi maximumot ?
— A sötétszürke, fekete agyag, illetve oxidált, limonitos változata mutat-e 

valahol területi maximumot ?
— Milyen eredménnyel járna a fúrások gamma-karotázs vizsgálata? Feltehető 

ugyanis, hogy a munieriás agyagokban is — mint általában — a sugárzó 
anyag dúsulása egyéb ritkaelem dúsulással jár együtt.

2. A glaukonitos—foszfátos szint további vizsgálatát a fenti indokok alapján 
nem javasoljuk.
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A Zsámbék környéki miocén rétegek ritkaelem vizsgálata

A terület miocén rétegeinek ritkafém vizsgálatára az adta az indítékot, hogy a 
területen jelentős fúrási tevékenység lehetővé tette számunkra, hogy a fúrási anya
gokból a terület egész miocén szelvényét felölelő mintaanyag-sorozatokat tudtunk 
vizsgálat alá venni, továbbá párhuzamos sorozatvizsgálatokkal a változékonyságot is 
ellenőrizhettük.

A vizsgált területet és azon belül a vizsgálatra kiválasztott fúrások helyét (Mány 
44, 49, 52, 54, 60) a mellékelt helyszínrajz (11. ábra) mutatja. A mintegy 100 km2-

11. ábra. A  zsámbéki medence vizsgált fúrásainak helyszínrajza 
Puc. 11. План изученных скважин Жамбэкского бассейна

nyi terület miocén rétegsorait geokémiailag 320 minta színképvizsgálati adataival 
jellemeztük.

A vizsgálatok eredményeként megállapíthattuk, hogy a terület miocén rétegei 
gazdaságilag hasznos nyomelemdúsulást nem tartalmaznak és a további vizsgálatok
nak csak tudományos jelentősége várható.

A ViNOGRADOV-féle üledékes kőzetekre vonatkozó nyomelem-átlagokhoz képest 
egyes helyi jelentőségű dúsulásoktól eltekintve általában az átlagértékek alatt maradó 
középértékek adódtak. Kivétel a Sr, mely mindegyik kőzettani csoportban az üledé
kes kőzetek átlagánál nagyobb koncentrációval jelentkezik. Említésre méltó még a 
Pb dúsulása az agyag- és homok-kőzetcsoportban, továbbá a Cr dúsulása a homok- 
kőzetcsoportban az átlagokat felülmúló koncentráció-értékekkel.

Az elmondottak szemléltetésére a 3. sz. táblázatban az egyes kőzetcsoportokban 
előforduló átlagos nyomelemkoncentrációkat tüntetjük fel g/t-ban kifejezve. Az 
elem vegyjele mellett látható zárójeles érték а V inograd  о v-f éle üledékes átlagot 
jelenti. A megvizsgált 32 elemből csak azt a 13-at választottuk ki, melyek a vizsgált
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képződményekben általában jól 
meghatározható mennyiségben je
lentkeztek. Az elemeket az üle
dékekben tapasztalt gyakorisá
guk sorrendjében tüntettük fel.

Fáciesenként is megvizsgál
tuk és értékeltük a nyomelem
átlagokat. Megállapításaink közül 
megemlítjük, hogy az oolitos 
mészkőfáciesek Sr és Ba tartalma 
a szublitorális fáciesekben jelen
tősebb dúsulást mutat, mint a 
partközeli fáciesekben. Legkisebb 
az édesvízinek tekinthető bitume
nes mészkövek Sr és Ba tartal
ma. Az édesvízi mészkőfáciesben 
a Ti és V átlagai is minimumot 
mutatnak. A Mn a Sr-mal ellentétesen 
vényeken grafikusan ábrázolva geokér 
zítettünk.

3. táblázat

Az országos ritkafémkutatás adatainak dokumentálása
A ritkafémkutatás intenzitásának fokozása szükségessé tette a vizsgálati adatok 

adattári elhelyezését, rendezését és a különböző szempont szerinti adatvisszakeresés 
lehetőségét. Olyan adattárolási megoldást kerestünk, mely a fenti szempontok kielé
gítése mellett az országos kutatás előrehaladtával a gépi adatfeldolgozást is lehetővé 
fogja tenni.

Adattárunkban nemcsak az intézetünkben nyert ritkafémadatokat, hanem az 
ország egyéb kutatóhelyeinek ritkafémeredményeit is gyűjtjük. Ez évben mintegy 
7000 minta vizsgálatát dokumentáló karton készült el, fény lyukkártyás visszakereső 
rendszer kiépítésével párhuzamosan.

Célkitűzésünk az, hogy a ritkafémkutatás felderítő fázisának lezárásáig az összes 
addig végzett anyagvizsgálatot dokumentáljuk, egységes és könnyen kezelhető for
mában
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РЕЗУЛЬТАТЫ  О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  РАЗВЕДКИ 
Р Е Д К И Х  М Е Т А Л Л О В  ЗА 1966 г.

М. Ф ё л ь д в а р и — Фогл

Разведка редких металлов, проводимая нашим Институтом в 1966 г. имела 
скачкообразное развитие. На основании созданных в предыдущих годах ме
тодов мы смогли уже в текущем году начать предварительные разведки ред
ких металлов в разных областях Венгрии.

В 1966 г. мы закончили геохимические исследования следующих областей 
или их частей: горы Веленце, нижнелиасовая угольная область гор Мечек, 
юрские образования Задунайского Среднегорья, эоценовые и олигоценовые 
образования Дорогского бассейна, среднемеловые отложения Задунайского 
Среднегорья, миоценовая толща окрестностей с. Жамбек.

Составление детальных отчетов, содержащих полный анализ материалов 
наших исследований, продолжается. В настоящим отчете мы останавливаемся 
только на тех результатах, которые имеют особое практическое и геохими
ческое значение.


