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JELENTÉS A «A L IN E A  II. TERÜLET EOCÉN 
BARNA KOSZÉ NŐ SSZLETÉN VÉGZETT GEOKÉM IAI 

VIZSGÁLATOKRÓL
(Rövidített változat)  

í r t a :  O d o r  L ászló

A magyarországi paleogén képződmények ritkafémvizsgálata során részletesen 
elemeztük a Balinka II. terület eocén kőszénösszletének földtani és geokémiai viszo
nyait. E munka részét alkotja a dunántúli eocén barnakőszénterületek regionális 
vizsgálatának. Igyekeztünk tehát olyan módszereket és feldolgozási elveket kifej
leszteni, amelyekkel a regionális áttekintés a legjobban elvégezhető. Ezért nagyon 
lényegesnek tartottuk a kőszenes képződmények fácies-ősföldrajzi viszonyainak 
tisztázását. A színképelemzési adatok értékelése enélkül bizonytalanná válik, s az 
adott terület hasznos ritkafémkoncentráció szempontjából történő megítélése sem 
végezhető el. Az volt tehát a cél, hogy a részletes földtani adatok felhasználásával 
meghatározzuk a nyomelemek dúsításának geológiai tényezőit, megvizsgáljuk a 
telepcsoportokon belüli vertikális és horizontális elemeloszlás jellegzetességeit — s 
ily módon megadjuk az egyes elemek optimális dúsulási helyeit, s a dúsulás mértékét.

Munkánkat megkönnyítette, hogy az utóbbi évek folyamán előrehaladt a Ba
kony hegységi eocén rétegtani megismerése, s K o p e k  G. tanulmányai, a kőszénkuta
tás során szerzett tapasztalatai, fáciesvizsgálati módszerei megfelelő alapot adtak 
a geokémiai feldolgozáshoz.

Korábbi vizsgálatok

A balinkai területről rendelkezésünkre álltak tehát a munka megkezdéséhez 
szükséges földtani alapok. A Komlói Színképlaboratórium és a Bányászati Kutató 
Intézet Laboratóriuma már végzett színképelemzést a kőszenes összlet képződmé
nyein. Ezek megtalálhatók a balinkai fúrások anyagvizsgálati dokumentációiban 
a MÁÉI Adattárában, s a BKI dunántúli kőszenek nyomelemvizsgálati eredményei
vel foglalkozó jelentésében. Ezekben értékes adatokkal találkozunk, vizsgálták a tele
pek vertikális geokémiai szelvényeit (Komló), de a kisszámú és gyakran távoli lelő
helyekről származó minták alapján a képződmények (telepek) nem jellemezhetők 
pontos átlagokkal és segítségükkel az elemeloszlás területi sajátosságai, a feldúsulás 
genetikája nem vizsgálható. Adataikat természetesen figyelembe vettük, de tekin
tettel a különböző színképlaboratóriumok adatainak nem mindig megfelelő összeha
sonlíthatóságára, munkánkban lényegében a MÁÉI Színképlaboratóriumának vizs
gálati eredményeire támaszkodtunk.
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A mintagyűjtés és mintaelőkészítés

A kőszenes összlet mintaanyagának összegyűjtését főleg a balinkai MEO labo
ratóriumában végeztük el. Itt megkaptuk mind a régi, mind az új kőszénkutató 
fúrások anyagát, amelyet a minőségi vizsgálatokhoz korábban begyűjtötték. Köszö
nettel tartozunk K opek G. és Ihabosné Laczó I. segítségéért, akik ezt az anyagot 
kőszqnkátrány-vizsgálatra begyűjtött mintáikkal kiegészítették. Az 1. táblázaton 
felsoroljuk, hogy a telepeket milyen fúrásokból mintáztuk meg. A fúrások helyét az 
1. ábra mutatja. A MEO vizsgálatokhoz a magminták 30—50 cm-es szakaszait hasz
nálták, a színképelemzés is ezeken az átlagmintákon történt. Természetesen a tele
pek közötti meddők anyagát szintén megmintáztuk. A régi balinkai fúrásoknál 
gyakran csak a teljes telepet képviselő átlagmintával rendelkeztünk, a területi elem
eloszlás vizsgálatához azonban ezek a minták is teljes értékűek. A mintaszám csök
kenése érdekében mi magunk is képeztünk összetett mintákat (2—5 egyedi mintá
ból), amelyek részletes vizsgálatára csak anomálikusan nagy elemkoncentrációk 
jelentkezésekor kerítettünk volna sort. Az összetett mintaképzéssel kb. 100 egyedi 
minta vizsgálatát takarítottuk meg. A balinkai MEO hamutartalom elemzési ered
ményeit ugyancsak megkaptuk, így a minták elhamvasztásakor a hamutartalom 
meghatározását el lehetett hagyni. A minták laboratóriumi előkészítésének módját 
korábban már leírtuk, azok nem változtak, ezért a részletezéstől eltekintünk. Ha
sonló okok miatt nem térünk ki a színképelemzés módszerére és érzékenységére.

1. táblázat
Fclsőlutéciai telepcsoport:
Alsó kísérőtelep : Balinka 246, 247, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 264, 265, 266, 270.
I. telep: Balinka 164, 166, 167, 171, 172, 173, 174 175, 176, 177, 178, 179, 180, 184,

186, 187, 188, 190, 191, 214, 215, 216, 218, 223, 225, 227, 228, 229,
231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270.

Alsólutéciai telepcsoport:
II. telep: Balinka 171, 172, 173, 175, 179, 187, 215, 228, 231, 234, 235, 238, 242, 243,

248, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 263, 264, 265, 266, 269.
III. telep: Balinka 164, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 190,

191, 216, 218, 223, 226, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 242,
243, 245, 247, 248, 253, 255, 256, 257, 263, 264, 265, 267, 268, 269

A megvizsgált képződmények földtani felépítése

Az egész Dunántúli-középhegységre kiterjedő mélyfúrásos kutatás alapján — 
főleg a Nagyforaminifera-vizsgálatokra támaszkodva — az eocén szintezését K opek 
G. végezte el. A kutatások az eocén üledéksor hézagosságát bizonyították, három ki
emelkedési szakaszt és ezt követő transzgressziót ismertek fel. Megállapították,
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hogy helytelen volt a különböző rétegtani kategóriákba tartozó kőszénösszleteket 
egységesen az eocén rétegsor aljára helyezni. A kőszénösszletet a középsőeocénbe 
sorolták, felismerték az intralutéciai denudációt, amelynek nyomait a balinkai terü
leten is láthatjuk. A mezozóos alaphegységen kifejlődött telepcsoport (III. telep) alsó- 
lutéciai korát a Nummulites laevigatus tartalmú fedőrétegekkel rögzítették. A rá
következő kiemelkedést, a kőszénképződés időleges megszakítását, a tarkaagyagos- 
mészkonkréciós szint jelzi. Az újabb édesvízi, majd csökkentsósvízi üledékképződés 
— és telepképződés — a felsőlutéciaiban indul meg, fedőjében a Nummulites per- 
foratus-os szinttel. Munkánkban a fent leírt rétegsorral, vagyis az alsó- és felsőlutéciai 
telepcsoport részletes földtani és geokémiai vizsgálatával foglalkoztunk.

A terület vizsgálatához 90 mélyfúrás földtani adatait használtuk fel, s ezek alap
ján igyekeztünk tisztázni a telepek képződésének körülményeit. A MAFI Adattárában 
megtalálható fúrási dokumentációkból ezért a következő adatokat gyűjtöttük ki:

1. A  fúrás jele, száma
2. Osszletvastagság (m)
3. Összes kőszén vastagság (m)
4. Agyag/homok hányados
5. I. telep vastagsága (m)
6. Telepek, padok száma
7. Hamutartalom (%)
8. Kéntartalom (%)
9. Az alsó- és felsőlutéciai közötti tarkaagyag vastagsága (m)

10. Az alaphegység kora
11. Az alaphegység kőzetminősége

A megfelelő értékeket mind az alsó-, mind a felsőlutéciai telepcsoportra kiszá
mítottuk, majd a 1:25 000-es léptékű térképen ábrázoltuk. Elhagytuk azokat a fúrá
sokat, amelyeknek az értékelését az eocén utáni vetődések megnehezítették. Felté
teleztük, hogy e térképváltozatoknak a segítségével megoldhatók azok a fácies és 
ősföldrajzi problémák, amelyeknek ismerete a geokémiai kép kialakításához elenged
hetetlen.

Az alábbiakban ezeken a térképeken keresztül bemutatjtik a terület földtani 
felépítését, a kőszénképződés fejlődéstörténetét, a fácies és ősföldrajzi viszonyokat.

Az eocén üledéksor mezozóos medencealjzatra települ; ennek az aljzatnak tekto
nikai viszonyai, kőzettani összetétele (különböző mértékű mállás) befolyásolták a kő
szénképző láp kialakulását, meghatározták a közvetlen ősföldrajzi környezetet. Az 1 . 
ábrán H o k v á t h  I. után a mezozóos aljzat földtani térképét, tektonikai vázlatát adjuk. 
Az aljzat földtani képe, kialakulásának magyarázata csak az egész Dunántúli-közép
hegység ismeretében adható meg. A később bemutatandó összletvastagsági, telep
vastagsági stb. térképek ismeretében számunkra jelenleg a terület tektonikai jelleg
zetességei érdekesek. Határozottan kimutatható az EK—DNy és erre merőleges 
ÉNy—DK vetődési irányok. Az É К — DNy-i törések mentén alakulhatott ki az a 
lezökkenés, amelyben azután megindult az eocén üledékképződés, a tőzegláp kiala
kulásával. A felsőapti (kréta) tarka márga (lásd az 1. ábrát) és a júra mészkő, márga 
csapásirányában jöttek létre a mélyedések, ettől К -re és Ny-ra a triász, illetve albai 
és cenomán képződmények magasabb térszínen lehettek. Az ENy—DK-i törések a 
Móri-árok felé való lezökkenést mutathatják. A térképen látható К —Ny-i vetődések
nek a helyi morfológiai jellegzetességek kialakításában volt jelentőségük. A tekto
nikai kép értékelésére később még visszatérünk.
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1. ábra. Balinka II. terület paleogénnél idősebb képződményei
nek fedetlen földtani térképe (H o r v á th  I. után)

1. Cenomán turriliteszes márgacsoport, 2. albai requiéniás mészkőcsoport, 
3. felsőapti tarka márgacsoport, 4. alsóapti crinoideás mészkő (1— 4. kréta), 
5. jura mészkő és márga, 6. triász mészkő és dolomit; 7. bizonytalan triász-júra 
határ, 8. vetődések, 9. Ba jelű mélyfúrás, 10. a mélyfúrás kőzetanyagából 

színképelemzés készült
Fig. 1. Geological map the pre-Paleogene formations o f area 

Balinka II (courtesy o f I. H o r v á t h )
1. Cenomanian turrilitic marls, 2. Albian requienia-bearing limestones, 
3. Upper Aptian marls, 4. Lower Aptian crinoidal limestones (1 to 4. Creta
ceous), 5. Jurassic limestones and marls, 6. Triassic limestones and dolomites,
7. Triassic-Jurassic boundary (uncertain), 8. faults, 9. boreholes “ Ba” , 10. the 

rock samples from the borehole have been analysed spectrographically
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Az alsólutéciai telepcsoport

A mezozóos medencealjzat és a két telepcsoport közötti tarkaagyagszint meg
határozta alsó telepcsoport összletvastagsági térképét mutatja a 2. ábra. Megérté
séhez a következőket kell elmondanunk. A felsőlutéciai alján levő tarkaagyag—mész- 
konkréciós szint a legtöbb fúrásban felismerhető. Ahol ez hiányzik, ott az összlet- 
vastagság meghatározásakor a felsőlutéciai üledéksort kezdő törmelékes kőzetek 
helyzetét vettük figyelembe. Megjegyezzük, hogy az összletvastagság számításakor 
nem egyszerű kőszénvastagsági értékeket használtunk, hanem ezeket átszámítottuk 
tőzeg vastagságra. A tőzeg ugyanis a saját és a rárakódó meddő kőzetek súlyának 
hatására kompakciót szenved, ezért az egykori mélységi, illetve morfológiai viszo
nyokat jobban megközelítő képet kapunk akkor, ha a meddőkőzeteknél az eredeti, 
a kőszénnél pedig módosított vastagsági értékekkel számolunk az adott kőszénösszlet 
vastagságának meghatározásánál. így  — irodalmi adatok után — a szenes agyag 
vastagságát öttel, a kőszénét tízzel szoroztuk, az így kapott értékeket mutatja a tér
kép. A Ny-i részen az összlet kis vastagságú, a K-i szegélyen hiányzik. A középső 
részen az összletet három helyen nem találjuk meg, vagy ki sem fejlődött, vagy az 
intralutéciai denudáció lepusztította. A vastagsági értékek alapján valószínűbb, 
hogy nem fejlődött ki. A térképien A-val jelölt folt helye (ahol az alsólutéciai összlet 
hiányzik) — ha összevetjük az előző tektonikai vázlattal — érdekes módon egybe
esik e vetődésekkel körülhatárolt területtel, kiemelt helyzete tektonikailag magyaráz
ható. A terület DK-i része már ebben az időben magasabb helyzetű volt. A térkép 
egyenetlen térszínt mutat. A 40 m-t meghaladó vastagságú helyeken, tehát azokban 
a mélyedésekben, ahol a tőzegképződést meghatározó vízszintemelkedés hosszabb 
ideig tarthatott, fejlődtek ki a nagyobb vastagságú telepek — a 30 m alatti összlet- 
vastagságú területeken a kőszéntelep vastagsága nem éri el az 1 m-t. A terület lassan 
feltöltődött, a térszín egyenletesebbé vált.

Az alsólutéciai telepcsoport meddő kőzeteinek statisztikus vizsgálatával pró
báltuk meghatározni milyen irányokból szállítódott a törmelékes anyag a tőzeglápba. 
Ezért az egyes fúrásokra kiszámítottuk az agyag/homok hányadost. Ennek válto
zásait a 3. ábra mutatja. Kirajzolódnak azok a területek, ahol a beszállított törmelé
kes anyag többsége homok (a hányados 1-nél kisebb), amelyek tehát a feltöltődő 
medence peremén helyezkednek el. A terület közepén elhelyezkedő foltok, amelyeket 
1-nél kisebb hányados jellemez, azzal magyarázhatók, hogy így az összlet képződé
sének korai szakaszában számolhatunk partszegélyi helyzettel. A hányados értékének 
változása alapján ily módon megrajzolhatjuk azokat az irányokat, amelyekből a tör
melékes és oldatos anyag szállítódott. Ezeket az irányokat a térképen feltüntettük, 
s erre a problémára a geokémiai tárgyalásnál még visszatérünk.

Ö s s z e f o g l a l v a  : megállapítható, hogy az eocén előtti (szárazföldi mállást 
jelző) tarkaagyagon kifejlődött édesvízi, csökkentsósvízi alsólutéciai kőszénösszlet 
egyenetlen térszínre települt, területileg változó vastagságú. Az ÉK—DNy iránví- 
tottságú süllyedék tektonikai hatásra alakult ki. Az összletet felépítő meddőkőzetek 
alapján megállapíthatók a törmelékszállítási irányok. Joggal feltételezhető, hogy 
ezek az irányok, tehát a pjatakbefolyások helyei akkor sem változtak, amikor a fel- 
töltődés, illetve vízszintemelkedés mértéke olyan volt, hogy a lápképződés és növeke
dés számára optimális feltételeket hozott létre. A tőzeglápba tehát ugyanilyen irány
ból és helyről juthatott a lebegve és oldatosán szállított hamuképző anyag, amely 
azután a kőszén szingenetikus nyomelemtartalmát adja.
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2. ábra. Az alsólutéeiai telepcsoport vastagsági térképe (tőzegvastagsági értékekkel
számolva)

Fig. 2. Isopach map o f the Lower Lutetian coal-bearing sequence (in terms of peat
thickness)



3. ábra. Az agyag/homok hányados változása az alsólutéciai telepcsoportban 
1. Az összlet hiányzik, 2. a telepcsoportban nincs homok, 3. a telepcsoportban nincs agyag

Fig. 3. Variation o f the clay/sand ratio in the Lower Lutetian coal-bearing sequence 
i. The sequence is absent, 2. no sand in the sequence, 3. no clay in the sequence

21 MAFI Évi Jelentés 1967. évről
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Az alsólutéciai kőszénképződés megszűnését jelzi a fölötte elhelyezkedő tarka- 
agyag—mészkonkréciós szint. A terület kissé kiemelkedhetett, majd a mélyedéseket 
elborította a környező kőzetek mállási terméke. Ennek a szintnek elkülönítése is 
segítette K opek GÁBOK-t és munkatársait annak felismerésében, hogy nem lehet az 
egész kőszenes összletet egységesen az eocén aljára helyezni.

A fdsőlutéciai telepcsojiort
Legelőször szintén az összlet vastagsági térképét készítettük el (4. ábra), az alsó 

kísérőteleptől (amely az egész területen könnyen felismerhető) a tarkaagyag—mész
konkréciós szintig számított értékekkel.

Szeretnénk újból hangsúlyozni, hogy tőzegvastagsági értékekkel számoltunk. 
A térképeket kezdetben kétféle változatban is elkészítettük, tanulmányozhatók tehát 
az eredeti kőszénvastagsággal vett összletvastagsági térképek is. Ezeket azonban 
később elvetettük, mivel — mint azt korábban már kifejtettük — nem tükrözik a 
tőzegképződés közben fennálló eredeti vastagsági, azaz morfológiai viszonyokat. 
Ezeknek a viszonyoknak, vagyis az egykori morfológiának az ábrázolásához a nö
vényi anyag felhalmozódásának eredeti mértéke — a tőzegvastagság reálisabb mérő
száma. Természetesen a pontos számításokhoz, főleg több méter vastagságú tele
peknél (azaz több 10 m vastagságú tőzegnél), figyelembe kellett volna venni a fel
halmozódott növényi anyag önsúlyából eredő tőzegzsugorodást, de nem tévesztettük 
szem elől azt a körülményt, hogy a tőzegláp kialakulásának, fejlődésének, a feltöltődés 
sajátosságainak kutatása csak annyiban volt feladatunk, hogy egy megközelítően 
pontos földtani, genetikai kép alapján az elemeloszlás jellegzetességeit létrehozójuk
kal, a földtani okokkal szerves egységben szemlélhessük. Ezért a földtani alapok szük
séges mértékig történő kifejlesztése, a lehetséges térképváltozatok elkészítése nem te
kinthető mellékes geokémiai tevékenységnek, ellenkezőleg, elengedhetetlen feltétele.

A tőzegvastagsági értékekkel számolt összletvastagsági térképeket használtuk 
tehát mind az alsó-, mind a felsőlutéciai telepcsoport esetében az egykori térszín mor
fológiájának kifejezésére. Ezt tekintettük alapnak, ezen ábrázoltuk azután az adott 
telepcsoporton belül felismert földtani tényezőket (partszegélyhelyzet, szállítási irá
nyok stb.) és a nyomelemek regionális eloszlását, az eloszlás földtani okokra vissza
vezethető törvényszerűségeit. Ez a probléma azonban már a geokémiai térkép elké
szítésének elveihez vezet bennünket, amelyet később részletezünk.

Térjünk vissza a 4. ábrához. Az összlet vastagsága a Ny-i és a DK-i peremen 
kicsi. Ha a képet összehasonlítjuk az alsólutéciai összletvastagsági térképpel, a fenti 
azonosság mellett a következő különbség adódik: a felső telepcsoportban az EK-i 
részen a süllyedés intenzívebb volt, itt nagy az üledékvastagság. Ez a jelleg kapcso
latba hozható а К —Ny-i vetődési iránnyal, amely a tektonikai vázlaton látható. 
Ezt a térképet tekinthetjük az egykori térszín szintvonalas térképének, a lápképző
dés megindulásakor fennálló paleotopográfiai viszonyok ábrázolására, A bemutatott 
rétegösszlet édesvízi, csökkentsósvízi képződményeket tartalmaz, s fokozatosan ten
geri kifejlődésűvé válik. A felső kőszenes összletben több telepet ismerünk. Ezek 
képződésük sorrendjében: II. telep, I. telep, alsó kísérőtelep. Legtöbbször jól felis
merhető, s a tőzeg felhalmozódását időlegesen megszakító meddő közbetelepülések 
jól követhetők. Az alsó kísérőtelep képződését a tengerelöntés szakította meg, s kb. 
20 m vastagságú üledéklerakódás után mégegyszer létrejöttek a lápképződés felté
telei (felső kísérőtelep). Ez azonban már nem általános elterjedésű, vizsgálatával 
nem foglalkoztunk.
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0 lkm

4. ábra. A  felsőlutéciai telepcsoport vastagsági térképe (tőzegvastagsági értékekkel
számolva)

Big. 4. Isopach map o f the Upper Lutetian coal-bearing sequence (in terms o f peat
thickness)

21'
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5. ábra. Az agyag/homok hányados változása a felsőlutéciai telep csoportban. (Betöltött 
karika = a telepcsoportban nincs homok.)

Fig. 5. Variation o f the clay/sand ratio in the Upper Lutetian coal-bearing sequence. 
(Filled circle =  no sand in the sequence.)
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6. ábra. Az I. telep hamutartalmának területi változása (felsőlutéciai telepcsoport)
Fig. 6. Lateral changes in the ash content o f Seam I (Upper Lutetian coal-bearing se

quence)
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Elvégeztük a felső telepcsoport meddőkőzeteinek statisztikus vizsgálatát is. Az 
agyag/homok hányados területi változásából kívántunk következtetni a partszegély 
(ahol a durva törmelékes anyag lerakodott) és a medence (a tó) középső részének 
(ahol a finom és lebegve szállított anyag halmozódott fel) helyzetére. Az 5. ábra jelzi 
a partvonalakat (ill. azok valószínű helyzetét), s mutatja, hogy az EK-i területrészre 
(lásd összletvastagság, ossz. kőszénvastagság) túlnyomórészt csak agyag szállító- 
dott. Az izohipszák alapján a szállítási irányok is kijelölhetők (lásd a térképet).

A kialakított ősföldrajzi kép és a szállítási irányok statisztikusak és a telepcso
port egészére vonatkoznak. A jól követhető és egységes I. telep elemzésével viszont 
képet adhatunk egy viszonylag rövid időtartamra a paleotopográfiáról és a hamukép
ző anorganikus anyag beszállítódásának irányairól. Ez az időtartam durván megbe
csülhető. F. F alin i a tőzeg maximális évi növekedését 10 cm-ben adja meg. Az I-es 
telep maximális vastagsága 7 m, ez kb. 70 m tőzegvastagságot jelent, aminek képző
déséhez (optimális viszonyok között) kb. 700 évre volt szükség. Az ÉK-i területrész 
süllyedése a környezethez képest az I. telep képződése idején is relatíve intenzívebb 
lehetett, itt képződtek 3 m-nél vastagabb telepek. Az I. telep hamutartalmának 
területi változása (6. ábra) viszont azt mutatja, hogy szemben az agyag/homok hánya
dos vizsgálatából statisztikusan adódó Ba 186—Ba 203 (DK) irányú szállítási irány
nyal, az I. telep képződése idején a hamuanyagot beszállító áramlás kissé délebbről 
érkezett, a Ba 201—Ba 207 (DK) vonalában. (Megjegyezzük, hogy az elmondottak 
legszemléletesebben a felsorolt térképek egymásra illesztésekor láthatók.) Ez azt 
jelenti, hogy az összlet képződése során a medencébe folyó patakok (vízfolyások) 
helyzete kismértékben változhatott. A 6, ábrán a nyilak jelzik a feltételezett víz- 
áramlási irányokat.

Ö s s z e f o g l a l v a :  A fáciestérképek segítségével tisztázható a láp genetikája, 
megrajzolható a terület paleotopográfiája, a medence feltöltődésének részletei, meg
állapíthatók az üledékanyag behordódásának irányai. A vastagsági térképekkel, 
a meddő anyag kőzetstatisztikai vizsgálatával eldönthető a telepek peremi vagy 
medencebeli jellege.

A térképek tanulmányozásával olyan adatok birtokába jutunk, amelyekkel 
a nyomelemek eloszlását, az eloszlás sajátosságait egységbe kapcsolhatjuk, s ameny- 
nyiben ezt az egységet megbízhatóan és több oldalról igazolni tudjuk, a felismert 
törvényszerűségek segítségével, részletes földtani fácieselemzés alapján, az egyes 
elemcsoportok megjelenését kvalitatíve előre jelezhetjük. E munka során a színkép- 
elemzésre történő mintagyűjtést és a földtani fácieselemzést párhuzamosan végeztük. 
Az tekintendő szerencsésebb megoldásnak, amikor a fácies és ősföldrajzi kép birtoká
ban gyűjtjük a mintát színképelemzésre, ekkor ugyanis az egyes elemek maximális 
dúsulási mértékéről kisebb erőfeszítéssel szerezhetünk ismereteket.

A következőkben rátérünk a színképelemzési adatok bemutatására és a geoké
miai eredmények ismertetésére.

Az alsó- és íelsőlutéciai telepcsoport geokémiai vizsgálata

Az 1. táblázat megmutatja, hogy te jen k én t milyen fúrásokból gyűjtöttünk 
mintát. Valamennyi mintából a szokásos 32 elemet kimutató színképvizsgálaton kívül 
a pegmatofil elemekre érzékeny felvétel is készült. Az egyedi minták elemzési adatait 
nem tudjuk bemutatni, ezek a MAFI ritkafém-adattárában hozzáférhetők. Igyekez



Jelentés a Balinka I I .  terület eocén barnakőszénösszletén . . . . 327

tünk viszont a meddőkre, telepekre, telepcsoportokra stb. képzett értékeket olyan 
részletezésben adni, amelyet a földtani viszonyok ismerete lehetővé tesz, illetve 
megkövetel.

Először ritkafém koncentráció átlagokat képeztünk a telepekre, illetve a telepek 
közötti meddő kőzetekre. Mindenütt feltüntettük a mintaszámot, ez azt is jelzi, 
hogy a számított átlagok statisztikusan mennyire megbízhatóak. A 2. táblázat 
az alsólutéciai telepcsoport képződményeire adja meg a nyomelemátlagokat. A legrész-

2. táblázat
Az alsólutéciai telepcsoport képződményeinek 

nyomelemátlagai

Elem Agyag a III. 
telep alatt III. telep Agyagos homok a 

111. telep felett
Agyag a III. 
telep felett

Ag — 0,1 — —

в 140 278 40 90

Ba 205 244 — 80

Be 23 52 — 95

Со 17 20 - 8

Cr 107 80 40 60

Cu 107 110 60 100

Ga 20 30 - 10
Ge - 5 — —
Li 66 131 16 36

Mn 120 645 580 75

Mo - 8 — 2
Ni 60 77 25 55

Pb 9 18 — 10
Sn 7 4 — 6
Sr 250 1100 50 70
Ti 3200 4700 1300 1450
V 90 167 13 95
Zn 196 148 — 107

Zr 110 166 82 50
Se 27 23 - 26
Y 20 61 - 30

Ce 325 175 - 189
La 80 - 31

n 3 63 2 4

Az átlagok hamura vonatkozó g/t értékek 
n=összes mintaszám
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letesebben a kőszenet vizsgáltuk. Az átlagok összehasonlításakor kitűnik, hogy a 
kőszénhamu a legtöbb nyomelemben gazdagabb, mint a kőszenet beágyazó agyagos
homokos kőzetek. Kivételt képez a Cr, Zn, Se, Ce, amely ezekben eléri, sőt esetenként 
jóval meghaladja a kőszénhamu elemátlagát. A meddő kőzetek nyomelemtartalma 
a lepusztulási területről adhat felvilágosítást. Ugyanezzel a területtel kell számolnunk 
a tőzegképződés idején is, tehát a lápba hordott anorganikus anyag összetételének 
durván meg kell egyeznie a fekű meddő kőzetanyagának összetételével. A lápban 
természetesen egyéb dúsító hatások is érvényesülnek (az oldatosán szállított elemek 
is megkötődhetnek), amelyekre később bemutatandó adatok sok példát szolgáltat
nak. Nem rendelkezünk pontos adatokkal a balinkai területet felépítő meddők kőzet
tani megoszlásáról, ezért a meddő kőzetekre számított elemátlagokat nem hasonlítot
tuk össze a Vinog к л d о v-féle üledékes kőzet átlaggal. A meddők elemdúsításának 
megítéléséhez a helyi klarkok ismerete lenne szükséges, ez a feladat nagyobb minta
számot (és kőzetstatisztikai vizsgálatokat) követelt volna az agyagokra—homo
kokra — erre pedig nem volt módunk.

A 3. táblázaton bemutatjuk a felsölutéciai telepcsoport kőzeteinek nyomelem
átlagait. Az agyagos-homokos meddők átlagai e telepcsoporton belül is megközelítik 
a kőszénhamu átlagokat. A Cr, Zr, Se, Y, Ce meddő átlagok pedig esetenként meg
haladják a kőszénhamu átlagokat. Hozzá kell tennünk azonban, hogy a meddő
minták kis száma csak minőségi összehasonlítást tesz lehetővé. Az agyagokban, 
szenes agyagokban figyelemre méltó a Be, Se, Ce koncentráció. (A telepátlagok 
alapján a kőszénhamu nyomelemdúsításával még külön foglalkozunk, de a megítélés
nél nem a ViNOGRADOV-féle üledékes kőzetátlagot, hanem a kőszénhamura számított 
elemátlagokat vesszük majd figyelembe.)

Vegyük ismét szemügyre a 2. és 3. táblázat III., II., I. telepekre és az alsó 
kísérőtelepre vonatkozó elemátlagait. Hasonlítsuk össze ezeket, azaz nézzük meg 
a telepátlagok vertikális irányú változásait. Az ősföldrajzi kép, s a láp genetikájának 
vizsgálatakor a kőszenes összletet alsó- és felsölutéciai korú telepcsoportra osztottuk. 
A tarkaagyag—mészkonkréció szint valóban a telepképződés megszakadását jelzi, 
feltételezhető azonban, hogy a felsőlutéciaiban újrainduló üledékképződés anyagát 
hasonló lepusztulási terület szolgáltatta. A III. telep és a felsölutéciai telepek össze
hasonlítása ezért genetikailag is indokolt. A 7. ábra mutatja a koncentrációk válto
zásait. Vázlatszerű ábrázolásra törekedtünk, sem a telepvastagságokat, sem a telepek 
egymástól való távolságát nem vittük fel méretarányosan.

Nézzük meg a 7. ábrán, miben különbözik a III. telep a tőle kiemelkedéssel és 
szárazföldi időszakkal (tarkaagyag) elválasztott II. teleptől. Csak a Ge, Be és Y  mutat 
jelentős és a Ce, Zr kis különbségeket, vagyis a két telep nyomelemösszetétele eléggé 
hasonló. (A különbségek értelmezésére még visszatérünk.) A felsölutéciai összlet 
megvizsgált három telepe (II., I. és alsó kísérőtelep) alapján a változásokat a telepcso
porton belül is végigkísérhetjük. Itt már jelentősebb különbségek adódnak. A telep
csoport alján (II. tp.) nagyobb koncentrációjú a Se, Y, B, Zn; a tetején (alsó kísérő
telep) a Ge, Mo, В, Ba, Sr, Mn. A telepekben nem változik a Cu, Cr, Ga, Li, Pb, Ti, Sn 
átlaga és a Zr, La, Се, Со, Ni, V nem mutat egyirányú tendenciát. A B, Sr nagyobb 
koncentrációja a telepcsoport tetején az intenzívebbé váló tengeri beütésekre utal
hat. A felsorolt különbségek jelezhetik a beszállított anyag és a lápban áramló olda
tok összetételében az összlet képződése közben történt változásokat. Más módon is 
magyarázhatók azonban bizonyos különbségek, ezt a hamutartalom és az elemkon
centráció összefüggését vizsgáló részben fejtjük ki.
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3. táblázat
A  íelsőlutéciai telepcsoport képződményeinek nyomelemátlagai

Elem
A gyag a II. 
telep alatt

Szenes agyag 
a 11. telep 

alatt
II . telep

A g yag  a II. 
telepben

A g yag  az I. 
telep alatt I. telep

Alsó
kísérötelep

Az I. és II.
telep átlaga

Ag - - nem volt 
elemzés

- 0,4 0,5 0,46

В 189 200 281 160 250 831 1064 647
Ba 381 350 292 250 265 581 557 489
Be 31 110 81 44 24 40 32 55
Со 25 24 19 25 19 28 22 44
Cr 140 196 88 160 105 128 125 114
Cu 138 120 131 160 95 133 110 132
Ga 28 32 34 32 21 37 29 36
Ge - — 3,3 - - 13 17 108
Li 96 130 134 60 75 150 120 145
Mn 375 168 530 130 352 1743 2182 1330
Mo 11 3 16,5 16 5 37 32 30
Ni 80 58 89 100 65 112 56 105
Cb 35 24 29 20 18 37 34 34
Sn 4 5 5,5 10 - 6 6 5
Sr 606 300 882 250 266 2599 3020 2026
Ti 5062 3500 4546 4000 5000 6388 6594 5748
V 200 220 211 250 nem volt 

elemzés
238 165 229

Zn 200 196 131 205 176 129 79 127
Zr 217 85 124 78 513 112 242 116
S e 38 40 21 30 25 13 13 16
Y 50 61 35 34 19 24 22 16
Ce 324 275 207 180 259 256 186 240
La 21 41 67 - - 163 75 140

n 8 3 44 J 2 4 86 17 130
A z átlagok ham ura vanatkozó g /t  értékek 
n = összes  mintaszám

Elemátlagokkal egy adott képződmény tökéletesen nem jellemezhető. A koncent
ráció-értékek gyakorisági eloszlásának ismerete újabb adatokat nyújt, amelyek a 
dúsulás módját, s a várható anomáliaértékeket jelzik. Ezért a 4. táblázaton bemutat
juk a megvizsgált minták %-os eloszlását az egyes koncentráció-tartományokban.

Az egyes koncentráció-intervallumokba eső %-os értékekből nem rajzoltuk meg 
az eloszlási görbéket, mert a mellékletek számát nem akartuk határtalanul megnö
velni. A táblázat tanulmányozásánál láthatjuk, hogy az elemek többségének eloszlása
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lognormál, negatív ferdeségü görbét ad. Kivétel a Be és a Zr, amely pozitív ferdeségű. 
A Be és Zr eloszlási görbéje mind az alsó-, mind a felsőlutéciai telepekben azonos 
jellegeket mutat. A pozitív ferdeségű görbe alapján a Be-ra és a Zr-ra nagyobb való
színűséggel várhatunk jelentősebb koncentrációkat (400, illetve 1000 g/t-nál nagyobb 
értékeket), mint a negatív ferdeségű görbével jellemezhető elemekre.

A felső telepcsoportra (I. és II. telepekre) az összes adat felhasználásával szer
kesztettük meg néhány elemre a gyakorisági görbéket (8. ábra).

A telepátlagok vertikális változásával már foglalkoztunk. Feltételezhetnénk azt 
is, hogy a telepek elemátlagainak különbségei a beszállított anyag összetételének az 
idő folyamán történő változására vezethetők vissza. Adható azonban másféle magya
rázat is.

A geokémiai vizsgálathoz felhasznált, kőszénminőségi (MEO) elemzésekre be
gyűjtött átlagminták hamutartalmát ismertük. A nagyszámú adat alapján 5%-os 
hamutartalom-intervallumokba soroltuk a mintákat, s megszerkesztettük a hamutar
talom eloszlását az egyes telepekre. Kitűnt, hogy különbözik a telepek „átlagos”  
hamutartalma. A minták alapján az I. telep a legjobb minőségű. A hamutartalom 
eloszlása a képződési viszonyokra vezethető vissza. A II. és III. telep képződésekor 
a láp területének viszonylag kis része volt csak távol a törmelékes anyag beszállító- 
dásának helyeitől, míg az I. telejiet létrehozó tőzegfelhalmozódás már nagyobb terü
leten általános lehetett, így a nyugodtabb körülmények között képződő kis hamutar
talmú szenek már nagyobb tömegben keletkezhettek. Feltételezve a lepusztulási 
területnek — ily módon a beszállított üledékanyag összetételének — viszonylagos ál
landóságát az alsó- és felsőlutéciai telepcsoportok képződésekor, meg kell vizsgálnunk 
a hamutartalom és az elemkoncentráció általános összefüggését és tisztáznunk kell 
azt a problémát, hogy vajon a szervetlen, hamuadó anyag összetételében történhet-e 
változás a tőzeglápba érkezés után, azaz a láp belső területeire szállított anorganikus 
anyag ugyanolyan átlagos összetételű-e, mint a peremi részek szervetlen anyaga. 
Abban az esetben ugyanis, ha az anorganikus anyag differenciálódott a medencében, 
a telepátlagok különbözősége nem szükségképpen a behordott anyag összetételének 
megváltozására utal, hanem jelentheti a tőzegláp morfológiájának megváltozását is, 
annak lehetőségét, hogy nagyobb tömegben képződhetnek pl. a kis hamutartalmú 
szenek, ily módon a paleotopográfia változása eltérő területi elemeloszlást, illetve 
átlagkoncentrációt eredményez.

A felvetett problémák eldöntése érdekében vizsgáljuk meg részletesen a kőszén
hamu nyomelemtartalmának változását a hamutartalom függvényében.

Az előzőkben az elemátlagokat, eloszlási görbéket mindig egy adott telephez 
kötöttük. Most a telephelyzet figyelembevétele nélkül, általánosan vizsgáltuk az 
elemzési adatokat, mégpedig a következő módon : A mintákat, hamutartalmuk szerint 
10%-ónként csoportokba soroltuk. így minden hamutartalom intervallumot meg
felelő számú minta képviselt. Ezután a vizsgált elemekre, mindegyik tartományban 
átlagot számítottunk. (A kimutatási határ alatti mintákat az adott elemre vonatkozó 
kimutatási érték felével számoltuk.) Az átlagokat logaritmikus léptékben, a hamutar
talom függvényében ábrázoltuk. (A hamura vonatkozó koncentrációértékeket, a 
hamuintervallum középértékével számolva átszámítottuk kőszénre, ill. a megfelelő 
kőszenes képződményekre is és ezeket az értékeket szintén ábrázoltuk. Mintaként a
9. ábra tartalmazza a Mn, Pb, Ce és Zr görbéit.) Vizsgáljuk meg közelebbről ezeket a 
diagramokat. Induljunk ki a 70—80%-os tartományokhoz tartozó koncentrációkból. 
Ha a tőzeg szerves anyaga nem tartalmazna ritkafémet, akkor a 10% hamutartalom-
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9. ábra. A kőszén és a kőszénhamu nyomelemtartalmának változása a hamutartalom 
függvényében (— =  elemátlagok kőszénre, — — — =  elemátlagok kőszénhamura)

Fig. 9. Variation o f trace elements in coal and coal ash (—=  mean values for coal, 
— — — — =  mean values for coal ash) as a function o f the ash content

hoz természetesen ugyanolyan kőszénhamura vonatkozó elemkoncentráció tartozna, 
mint a 80%-os hamutartalomhoz. Ezt egy függőleges vonal ábrázolná. Vizsgálnunk 
kellene tehát az ettől való eltéréseket, amelyek azonban — amint azt látni fogjuk — 
általánosak, s inkább a fent vázolt eset az egyedi. A kőszénhamu nyomelemtartal
mának a hamutartalom függvényében ábrázolt változásai a diagramok segítségével 
a következőkben foglalhatók össze. A 10—80% hamutartalomig a változás határozott 
tendenciájú és egyenletes. A „görbék”  lefutásán leginkább az 50—60%-os tartomány
ban láthatunk töréseket (de előfordul 60—70 és ritkábban 30—40% között is)- 
A 60% fölötti változás visszavezethető arra is, hogy az itt levő két tartományt 
mindössze 15 minta képviselte, az átlagok statisztikus megbízhatósága tehát kisebb-
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A koncentrációk változásait jelző „görbék”  egyenessel kiegyenlíthetők. Ez leegyszerű
sítést jelent, de kvalitatív vizsgálatnál megengedhető. A kiegyenlítő egyeneseket 
külön ábrázoltuk (10. ábra), s az elemeket a változásaikat jelképező egyenes lefutása, 
a vízszintes tengellyel bezárt szöge ( ±  ) alapján csoportosítottuk, illetve sorrendbe 
állítottuk. A kőszénhamu elemkoncentrációinak a hamutartalom függvényében tör
ténő változásait mutatja be tehát a 10. ábra, mellőzve a 9. ábra részleteit, s kiemelve 
a jellegzetes tendenciákat.

A legtöbb elem a kis hamutartalomnál éri el a kőszénhamuban maximális 
koncentrációját. A 10. ábrán a változás tendenciáját jelző vonal két végén feltűn
tettük a 75, illetve 15%-os hamutartalomhoz tartozó koncentrációértékeket. Látható, 
hogy a Sr esetében a 75%-ról 15%-ra történő hamutartalomcsökkenés közel 20-szoros 
koncentrációnövekedést okoz, míg a Zr vonatkozásában ugyanez több, mint négysze
res koncentrációcsökkenéssel jár. Az ábrán bemutatott tendenciákat ugyanis a követ
kezőképpen magyarázhatjuk : A felső sorban azok az elemek szerepelnek, amelyekre 
nézve a nagyobb szervesanyagtartalom nagyobb hamubeli koncentrációt jelent. 
Nevezzük ezeket szerves kötődésűeknek, bár megkötésükben nemcsak a szerves 
anyag játszik szerepet. A vízszintes tengellyel bezárt szög csökkenő értéke szerint ezek 
az elemek a következők: Sr, Mn, Mo, В, La, Pb, Li, Ba, Ga, V, Со, Ni, Ti, Cr, Cu. 
(Megjegyezzük, hogy a dorogi eocén kőszénösszlet vizsgálata során elemeztük a Mo, 
V, Cr és Ni koncentrációinak változását és ugyanezekre az összefüggésekre jutottunk.) 
Az alsó sorban azok az elemek találhatók, amelyekre nézve a szenes agyagok, égő
palák tartalmazzák a nagyobb koncentrációértékeket, amelyek tehát az anorganikus 
anyaghoz kötöttek, illetve annak is bizonyos frakcióihoz, amely pl. fajsúly szerinti 
elkülönülés miatt nem jut el a lebegve szállított finom törmelékes anyagban azokra 
a helyekre, ahol a lápban a kis hamutartalmú kőszenek képződnek. Ezek az elemek : 
Y , Be, Se, Zn, Zr. A Ce nem mutat változást a hamutartalom függvényében. Ez az 
ábrázolásmód, amely a koncentrációnak a hamutartalomtól való függését adja, csak 
közelítő jellegűnek tekinthető, nem ad ugyanis tájékoztatást a felhalmozódás rész
leteiről. Az elemeknek a 10. ábrán látható sorrendje nem egyezik meg a hasonló (rész
letesebb) vizsgálatok eredményeivel. Z u b o v i c s , S z t a d n y i c s e n k o , S h e f f e y  dolgo
zataikban a következő sorrendet adják meg: Ge, Be, Ga, Ti, В, V, Ni, Cr, Со, Y, Mo, 
Cu, Sn, La, Zn. Az irodalomban erre a problémára vonatkozóan sok ellentmondó 
adattal találkozunk, s mivel nem volt munkánk közvetlen célja ezeknek a részleteknek 
a vizsgálata, így a bemutatott diagramokkal az volt csupán a szándékunk, hogy alapot 
teremtsünk az elemek vertikális és horizontális eloszlásának nagyobb egységeket 
(vagyis nem kőszénelegyrészeket, hanem telepeket, telepcsoportokat és lápmedencé
ket) figyelembe vevő értékeléséhez.

A hamutartalom szerinti változásnál azt tapasztaltuk, hogy a kis hamutartalmú 
kőszénanyag csak a Sr-t, Mn-t és Mo-t tartalmazza nagyobb koncentrációban, mint 
az égőpalák és szenes agyagok, tehát ezeket az elemeket a szerves anyag dúsítja.

Említettük, hogy az elemkoncentráció—hamutartalom összefüggést bemutató 
„görbék”  lefutásán 50—60% között törés mutatkozik. Ezért a mintaanyagot ismét 
telepek szerint csoportosítottuk (meghagyva a 10%-os hamutartalom intervallumok 
szerinti csoportosítást is), majd telepenként képeztünk átlagokat az egyes hamu- 
tartományokra. Ily módon próbáltunk választ kapni az I., II. és III. telep együtte
sére vonatkozó összefüggések sajátosságainak okaira. Ilyen irányú vizsgálataink nem 
adtak új ismereteket, s ha figyelembe vesszük, hogy egyes telepeknél egy-egy hamu- 
százalék-tartományt csak néhány minta képvisel, beláthatjuk, hogy az így számolt
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átlagértékek statisztikus megbízhatósága is kisebb, tehát a következtetések is meg
bízhatatlanabbak.

Már ismertettük a telepátlagok összleten belüli vertikális változásait (7. ábra). 
A földtani kép alapján nem valószínű, hogy a lepusztulási terület a telepek képződése 
alatt jelentősen megváltozott volna. Ezért az átlagok eltérését más módon próbáltuk 
magyarázni. Az átlagok változásának értelmezéséhez megvizsgáltuk a hamutartalom 
és az elemkoncentráció általános összefüggését. Ebből láttuk, hogy főként anorgani
kus elegyrészekhez kötődik a Sr, Mn és Mo kivételével valamennyi vizsgált elem. 
A felsőlutéciai telepcsoportban a vizsgált 3 telep közül az alsóban (II. telep) szerepelt 
viszont a legnagyobb koncentrációban a Sc, Y, Be, Zn, vagyis azok az elemek, ame
lyek az anorganikus anyaghoz kötődnek. Ugyanez az anorganikus anyag (vagy közel: 
azonos összetételű) játszott szerepet az I. telep és az alsó kísérőtelep hamuanyagának 
létrehozásában és ezeknek az elemeknek a koncentrációja mégis jelentősen vissza
esett. A nagyobb tömegben nyugodt körülmények között, nagy területen képződött 
kis hamutartalmú tőzegbe a lebegve szállított anyaggal ezek az elemek tehát nem jut
hattak el. A tőzegláp morfológiájának megváltozása tehát hatással van a vízáramlási 
irányokra, amely viszont befolyásolja a hamuadó anyag mennyiségi és minőségi el
oszlását a medencében, megszabja a szervetlen és a szerves anyagok adszorpciós 
lehetőségét (s az ily módon történő dúsítás helyeit). A növények életfolyamataihoz 
kapcsolt elemdúsulások ugyancsak összefüggésbe hozhatók az anyagbeszállítódás és 
vízáramlás irányával. Az elemek—elemátlagok vertikális változását tehát kapcsolat
ba hoztuk a láp genetikájával, az ősföldrajznak és a lápmedence morfológiájának 
megváltozásával.

Vizsgáljuk most meg az elemek eloszlásának horizontális területi változásait.
Egy-egy fúrásban a telepeket több minta, vagy egy átlagminta képviselte. 

A színképelemzési adatok alapján átlagokat számíthattunk egy adott telepre, amely 
jelképezte a kőszénhamu nyomelemtartalmát. A fúráspontokhoz kiszámítottuk a ha
mura vonatkozó telepátlagokat mind az alsó-, mind a felsőlutéciai telepcsoportra. 
Ezután megvizsgáltuk az elemátlagok változásának tendenciáit. A változások irá
nyának felismeréséhez azonban ezt még nem tartottuk elegendőnek. Ezért több 
szomszédos fúrás felhasználásával kis területrészre újabb átlagokat számítottunk, 
amelyekben így már nem szerepel az értékelést megnehezítő lokális jellegű elemkon- 
centráció-ingadozás. A területre egy 1 km-es négyzethálót fektettünk oly módon, 
hogy lehetőleg kevés számú olyan négyzet adódjon, amelybe csupán egyetlen meg
mintázott fúrás esik. A lokális változásokat eltűntető, statisztikusan megbízhatóbb 
új átlagok képzéséhez 19 négyzetet használtunk fel. Az így képzett új átlagot vettük 
azután figyelembe a területi elemeloszlás vizsgálatánál. A módszert mindhárom telep 
esetében alkalmaztuk, majd a felsőlutéciai összlet I. és II. telepét egybevonva érté
keltük. Ezeket az új átlagokat is differenciálni próbáltuk, ezért az értékeket össze
hasonlítottuk az illető telep átlagával, amelyet az összes minta felhasználásával 
számoltunk ki (lásd a 2. és 3. táblázatot). A kőszénhamura vonatkozó telepátlagot 
az elemzési hibahatár figyelembevételével hasonlítottuk a négyzetes átlagokhoz és 
megjelöltük az ettől való ,, + ”  és ,, — ”  eltérést mutató területrészt. Az így kapott 
képet tekintettük jellemzőnek az elemek területi eloszlására. Ezt az eloszlási képet 
összehasonlítottuk a fácies- és ősföldrajzi térképekkel. Ezáltal lehetővé vált, hogy 
az elemek területi anomáliáit a földtani tényezőkkel együtt vizsgáljuk. Az alsó- és 
felsőlutéciai telepcsoportra a tőzegvastagsági értékekkel szerkesztett összletvastag- 
sági térképeket (2. és 4. ábra) tekintettük alapnak, ezek mutatják a telepcsoportok
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11. ábra. A Balinka II. terület geokémiai térképvázlata (alsólutéciai telepcsoport)
1, 4, 7. Az elemek maximumhelyei; 2, 5, 8. az elemcsoportok dúsulási területeinek határa; 3, 6, 9. az elemcso
portok koncentráció-csökkenésének iránya ; 10. az alsólucéciai (11. ábrán) és a felsőlutéciai (12. ábrán) telep
csoport izopach vonalai, tőzegvastagsági értékekkel, 11. a törmelékes és oldatos anyagszállítás iránya, 12.

az összlet hiányzik
Fig. 11. Geochemical map-scheme o f the Balinka II area (Lower Lutetian coal-bearing

sequence)
1, 4, 7. Sites of maxima; 2, 5, 8. boundaries of enrichment zones of element groups; 3, 6, 9. direction of the 
decrease in concentration of element groups; 10. Isopachs (in terms of peat thickness) of the Lower Lutetian 
(Fig. 11) and Upper Lutetian (Fig. 12) coal-bearing sequences; 11. Directions of transport in detrital form

and in solution; 12. sequence absent
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12. ábra. A Balinka II. terület geokémiai térképvázlata (felsőlutéciai telepcsoport). — 
(Jelmagyarázatot lásd a 11. ábránál.)

Fig. 12. Geochemical map-scheme of the Balinka II area (Upper Lutetian coal-bearing 
sequence.) — (For legend see Fig. II)
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képződésekor fennálló paleotopográfiai viszonyo- 3. táblázat
kát. Az agyag/hornok hányados révén nyert A geokémiai térképen feltüntetett 
anyagszállítási irányokat erre az alaptérképre elemek maximumértékei
vihetjük, látni fogjuk: ezek az irányok és a láp (gf-ltan)
morfológiája könnyen összeegyeztethetők, azaz 
kijelölhetők a valószínű patakbefolyások helyei 
és a felsőlutéciai telepcsoportra a lápon át
folyó víz áramlási iránya is. Ezek után vigyük 
föl a területi kőszénhamu átlagértékeket meghaladó 
helyi maximumokat ugyanerre az alaptérképre.
Előttünk áll a rendelkezésre álló adatokból 
megszerkeszthető geokémiai térképvázlat. (Az 
alsólutéciai összletre lásd a 11., a felsőre a 12. 
ábrát. )

Az 5. táblázaton bemutatjuk a geokémiai 
térképen feltüntetett elemek maximumait. A Ge,
Be, 7.V. Y, Zn, Se a partszegélyen mutat maxi
mumot. Az oldatosán érkező Ge-t (1. áramlási 
irányok) a tőzegláp hamar kiszűri, a többi elem 
a beszállított szervetlen anyaghoz is kapcsoló
dik. A láp tagolt morfológiája megnehezíti az 
értékelést.

Könnyebb a helyzet a felsőlutéciai telepcso
port geokémiai térképének vizsgálatánál. A part
szegély és a vízáramlási irányok nagyjából azo
nosak maradtak, a morfológia kiegyenlítettebb,
a láp s főleg az I. telepet létrehozó tőzegláp nagy területet beborított, az elem
eloszlási viszonyok áttekinthetőbbek. A lápmedencében való helyzetük szerint 
az elemek csoportosíthatók. Főként a peremi kifejlődésekben jelennek meg a kö
vetkező elemek: Ge, Be, Zr, Sc, Y, Zn, Ti, (Mn), (Ce, La), a medence belse
jében képződő kőszenek dúsítják a B, Ba, Sr, Pb, (Be)-t. A megvizsgált többi elem 
(Co, Ni, Cr, Cu, Ga, Mo, Sn, Li, V) területi eloszlása az ősföldrajzi helyzetre közömbös. 
A Ce, La a K-i, a Zn a Ny-i peremen mutat maximumot. A Ti legnagyobb értékeit 
a D-i részen találjuk.

A következő összefüggések adódnak a területi elemeloszlási kép és a hamutarta
lom—elemkoncentráció viszony egybevetéséből: A peremi területen dúsulnak azok 
az elemek (Be, Y, Se, Zn, Zr), amelyek az anorganikus elegyrészekhez kötődnek, s 
nem jutnak el a nyugodt vizű lápterületekre. Ezek közül a Be ellentmondásosan visel
kedik, mivel a területi eloszlásban EK-en, a medence közepén (a kis hamutartalmú 
területen) is mutat maximumértéket. A medence közepén a B, Ba, Sr, Pb dúsul, de pl. 
nem jelentkezik a medence középső részén a Mo, amelyre szerves dúsítást mutattunk 
ki, s együtt fut a Ce és La, amely vizsgálataink szerint eltérően viselkedik.

Az összes vizsgálati eredmény felhasználásával tehát a kép helyenként ellent
mondásos. Ennek ellenére úgy tűnik, az előzőkben bemutatott vizsgálati eljárás 
használható lesz majd a soronkövetkező dunántúli eocén kőszénterületekre is. A fá- 
cies és ősföldrajzi adatok ugyanis már önmagukban sokat mondhatnak a várható 
elemdúsulások természetéről és helyéről, s így a mintázásra érdemes területek jobban 
megválaszthatok és előzetesen megtervezhetők.

Elem
Alsólutéciai telep- 

csoport 
m ax. konc.

Felsőlutéciai 
telepcsoport 
m ax. konc.

в 500 1 750
Ba 400 1 300
Be 100 110
Ge 70 100
Mn 2 500 3 000
Pb - so
Sr 3 200 4 000
Ti 10 000 10 000
Zn 250 230
Zr 580 440
Se 40 40
Y 300 90
Со 600 1 300
La 300 930
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6 .  tá b lá z a t

A SzU kőszeneinek nyomclcmátlagaihoz viszonyított dúsulási értékek

Elem A SzU kőszeneinek elem- 
átlagai (K)

D u Jár B a 1 i n к a Pusztavám
1. tp./K II. tp./K 1. tp./K II. tp./K III. tp./K I. tp./K II. tp./K

Be 37 1,1 2,2 1,4 1,0 2,3
Co 63 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4
Cu 200 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9
Ga 69 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 1,0 1,3
Ge 23 0,9 0,4 0,6 0,1 0,6 0,7
Mo 21 3,1 1Д 1,8 0,8 0,5 1Д 1,0
Ni 200 0,4 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6
Pb 94 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6
Sn 16 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1
Ti 9000 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7
V 500 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5
Zr 480 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2
Se 24 0,5 0,9 0,9 0,4 0,8

Megjegyzés : A SzU kőszeneinek elemátlagai hamura vonatkozó g/t értékek

Végezetül még egy kérdést szeretnénk érinteni. A kőszénhamu átlagok megíté
léséhez a Szovjetunió kőszénhamuinak átlagát vettük alapul (különböző korú, 
különböző ősföldrajzi környezetű szenek, nagyszámú minta). Ezt reálisabbnak tar
tottuk, mint pl. a ViNOGRADOV-átlaghoz való hasonlítást. A dúsulási értékeket a 6. 
táblázat mutatja. A Be (II. tp.) és Mo (I. tp.) koncentrációja haladja meg ezt a kő
szénhamu átlagot jelentősebb mértékben (>1,5). A többi nyomelemben a vizsgált 
balinkai eocén szenek szegények.

R E P O R T  ON THE G E O C H E M IC A L  IN V E S T IG A T IO N  OF T H E  
E O C E N E  B R O W N -C O A L  SE Q U E N C E  OF T H E  B A L IN K A  I I

A R E A
by

L. Od o r

During the metallometric surveying of the Hungarian Paleogene the geological 
and geochemical features of the Eocene coals of the Balinka II area were analysed 
in detail.

The investigations aimed at exploring and genetically interpreting the zones o f  
enrichment of the particular minor elements. Genetical interpretation required, 
beside a statistical treatment of spectrographic information, a paleogeographical 
analysis of the coal sequence.

Mainly the bulk samples of deep boreholes, devoted to coal rank studies, were 
submitted to spectral analysis. This way the ash contents determined during coal
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rank tests could be taken into consideration. The spectral analysis of coal ash was 
carried out at the laboratory of the Hungarian Geological Institute.

Balinka II belongs to the Transdanubian Central Mountains the Eocene forma
tions of which were stratigraphically subdivided by G. K o p e k . According to the 
stratigraphic scale based on larger foraminifers, the coal sequence is o f Middle Eocene 
age. The lower coal seam group including seam III is dated as Lower Lutetian by 
Nummulites laevigatus. Post-coal emergence — infra-Lutetian denudation — is marked 
by a horizon of variegated clays and carbonate concretions. The new fresh- to brackish- 
water sedimentation and coal deposition (seams II and I) can be referred to the Upper 
Lutetian, as proved by the Nummulites perforatus-bearing coal hanging wall. The 
Lutetian coal-bearing sequence was deposited in a depression brought about by 
NE—SW-striking faults and dissected by transversal ones.

Eor paleogeographical interpretations, various types of maps were drafted and 
used for either of the two seam groups and for both combined. These are: thickness 
map corrected for coal compaction factor, ash distribution map, clay-and-sand per
centage distribution map. The maps permit to trace sediment transport routes and 
to locate the influx points of paleostreams which emptied into the basin and intro
duced minor elements both in solution and in colloidal form.

The maps were used for revealing the genetics, paleotopography and transport 
routes of the swamps. Isopach maps and statistical investigations of barren materials 
also permit to distinguish between marginal and off-shore facies. By using such infor
mation, one can find out relationships between trace element distribution and geolo
gical setting.

During the statistical treatment of spectral analyses the average concentrations 
o f most minor elements in the coal ash were found to be higher than in the barren 
rock. Exceptions to the rule are Cr, Zn, Sc, Ce, Zr, Y. Most of the elements have yield
ed lognormal distribution curves of negative skewness. With their positive skewness, 
those of Be and Zr are exceptions to the rule. Supposing a constancy of the composi
tion of the introduced material, the author has examined the general relationships 
between the ash and minor element contents of the coals. Here they are:

i. Most of the elements attain their highest measured concentrations at a low 
ash content, i.e. the higher the ration of organic matter, the higher the 
concentrations of minor elements.

ii. According to the decrease of organic matter enrichment, the following order 
has been established: Sr, Mn, Mo, B, La, Pb, Li, Ba, Ga, V, Co, Ni, Ti, Cr, Cu.

iii. I f  the measured values are referred to coal, it can be shown that it is only in 
the case of Sr, Mn and Mo that the organic bonding is the most important 
factor o f enrichment. For the rest of the elements the anorganic bonding 
has outscored the organic one.

The lateral variation of minor element concentrations within the coal seam has 
been represented on the paleogeographical map. Ge, Be, Zr, Sc, Y, Zn, Ti, Mn, Ce, 
La have preferred the marginal coal facies, whereas B, Ba, Sr, Pb, (Be) have been 
enriched in the coals deposited in the central part of the basin.

Finally, the mean values of minor elements calculated for the coal ash of the 
Balinka II area have been confronted with the mean figures referring to the ash of 
some coals from the USSR. These are exceeded in the Balinka area by Be and Mo 
only.




