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Ö s s z e f o g l a l á s : A németbányai bauxitterület Xl-ea lencséjében a bányából
gyűjtött mintákban, az elektron-mikroszondás vizsgálatok során az eddig ismertektől
eltérő, gyakori megjelenésű Fe, Ti, Mn tartalmú fázist figyeltünk meg, amely az erősen
vasdús ooidok magjában, gömbös és szögletes törmelékszemcsékben található. Egyes
esetekben a fenti elemösszetétel mellett a kimutatási határ közelében kobaltot is sikerült
kimutatni a fázisban.
A mikroszondás vizsgálatok szerint a Mn kizárólag a Fe tartalmú fázishoz kötődik,
ami az ooidokra dúsított minták röntgendiffrakciós elemzése szerint hematit. A Mn meg
jelenési formájának tisztázása, ásványfázisának pontos meghatározása további kutatások
feladata.
Az ismertetett Mn tartalmú fázis véleményünk szerint a mállásnak kitett területeken
képződött és erősen vasdús ooidok és egyéb lepusztuló mállási termékek részeként érke
zett a karsztos üledékgyűjtőbe, végig megőrizve származási helyének jellemzőit.
A bauxitban levő másik típusú — kisebb vastartalmú — szemcséket a latérites terüle
teken zajló konkrécióképződéshez hasonló folyamatok hozhatták létre.
A vizsgált németbányai mintákban utólagos elemvándorlás során képződött Mn tar
talmú érkitöltést nem találtunk.

Bevezetés
A karsztbauxitok a főelemek mellett általában kisebb nagyobb mennyiségű
mangánt is tartalmaznak (átlagosan 7 6 0 ppm), a dunántúli-középhegységi
bauxitok Mn tartalma azonban ennél több, közel a kétszerese, 1 3 2 6 ppm
(DTJDICH, MINDSZENTY 1 9 8 4 ) . Az irodalmi adatok szerint a mangán oxidos,

vagy hidroxidos formában van jelen, és kizárólag utólagos elemvándorlás ered
ményeként keletkezett. BÁBDOSSY az eplényi bauxittelep felső részében több
helyen talált fészkekben dúsuló lithioforitot és todorokitot. Hasonló ásvány
előfordulást figyelt meg a halimba-malomvölgyi X. számú lenesében is. Több
bauxittelep alján — Nyírád, Szőc, Kislőd, Iszkaszentgyörgy, Eplény — 3 — 5
cm vastag koromfekete kérgeket talált, amelyeket lithioforitnak határozott
meg. A lithioforitról, mint a karsztbauxitok leggyakoribb mangánásványáról
BÁBDOSSY megállapította, hogy többnyire másodlagos szöveti elemekben dú
sul. Dél-franciaországi bauxitok tanulmányozása során azt tapasztalta, hogy
•Elhangzott az Általános Földtani Szakosztály előadóülésén, 1985. I I . 6-án.
*• Magyar Állami Földtani Intézet, 1443 Budapest XIV. Népstadion út 14.
*•* MTA Geokémiai Kutató Laboratórium, 1112 Budapest XI. Budaörsi út 45.
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„a hthioforit részben az alapanyagban található, részben néhány milliméteres,
szabálytalan alakú kiválásokat alkot, részben a bauxit ooidjainak kérgében
d ú s u l . . . az ooidokat borítja néhány mikron vastag hártya formájában"
(BÁRDOSSY, 1977).

A MÁFI megbízásából 1981- és 82-ben az MTA Geokémiai Kutatólaborató
riumában végzett elektronmikroszondás vizsgálatok fenyőfői, dudari és német
bányai bauxitmintákban a BÁRDOSSY (1977) által leírt típusú, az alapanyagban
utólagos érkitöltésként megjelenő mangánkiválást mutattak ki (POLGÁRI ; 1981,
1982).

Mintavétel és módszerek
Vizsgálatainkhoz a mintákat az iharkút-németbányai bauxit területről, a
Németbánya Xl-es lencséből gyűjtöttük függőleges szelvény mentén egymás
tól kb. 40 cm távolságról. A szelvény 380 — 370 m tengerszint feletti magasság
ban húzódik a lencse középső harmadában. A mintákból készült vékonycsiszolatokat előzetesen optikai mikroszkóp alatt vizsgáltuk, és megállapítottuk
szöveti sajátságaikat.
A vékonycsiszolatokból nyert tapasztalatok alapján az elektron-mikroszondás vizsgálatokat az alapanyag és az ooidok, valamint a különböző típusú
ooidok, illetve töredékek és törmelékszemcsék közti különbségek vizsgálatára
irányítottuk. Célunk az volt, hogy a bauxit egyes szöveti elemeinek és elemi
összetevőinek kapcsolatát tisztázzuk és ezekből keletkezésének körülményeire
és a minőséget befolyásoló tényezőkre következtessünk.
A mintákra, az elektron-mikroszondás vizsgálatokhoz, vacuum gőzölőben
kb. 200 À vastagságú szénréteget párologtattunk. A szondás elemzések Jeol
J X A 5 típusú, japán gyártmányú műszeren készültek, 25 kV gyorsítófeszültség
és 10~ —10 À nagyságrendű mintaáram mellett.
Szondás vizsgálataink célja a törmelékes ooidos bauxit mikromorfológiájához kapcsolódó elemösszetétel meghatározása volt. A rossz, egyenetlen minta
felület, valamint az elektronsugár hatására távozó könnyenilló tartalom a
kvantitatív elemzéseket megfelelő pontossággal nem tette lehetővé. Vizsgálati
eredményeinket fényképfelvételekkel dokumentáltuk.
Az elektron-mikroszondás vizsgálatok során azonosított Fe, Ti, Mn, (Co) tar
talmú fázis ásványi összetételének meghatározására röntgendiffrakciós elem
zéseket végeztünk. A mintákból válogatott ooidokat porrá őröltük, és a dezorientált mintákat PW-1730 Philips típusú diffraktométeren vizsgáltuk meg.
A felvételeket TÓTH Mária készítette és értékelte a Geokémiai Kutató Labora
tóriumban, amelyért ezúton mondunk köszönetet.
7
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A vizsgálati eredmények leírása
A vékonycsiszolatok optikai mikroszkópos vizsgálata során a következő szö
veti sajátosságokat figyeltük meg. A minták a törmelékes ooidos bauxitszöveti
típusba tartoznak. A szemcsék kétfélék: koncentrikus szerkezetű, vasdús,
opak szemcsék (a koncentrikus felépítésést a vas és alumínium tartalmú gömb
héjak okozzák), a továbbiakban ooidok; és kevésbé, vagy egyáltalán nem
koncentrikus, kisebb vastartalmú és méretű gömbszemcsék (I. tábla a. kép).
A vasdús ooidok körül általában világosabb vörös, vagy egészen fakó színű
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I. Tábla -

Plate I.

gyűrű található, különösen a szelvény felső szakaszán. A vasdús ooidok és
ooidtöredékek mennyisége a lencse alsó részén különösen megnő. A kollomorf
szöveti elemeket alkotó fluidális vas-hidroxid több-kevesebb jelenléte a szel
vény egészére jellemző (I. tábla b . kép). A vasdús ooidok mellett nagy szám
ban fordulnak elő szögletes vagy kerekített szélű opak törmelékszemcsék,
amelyek épek vagy zsugorodási repedésekkel sűrűn átjártak lehetnek. Az ooi
dok és az egyéb opak szemcsék zsugorodási repedéseit igen szép kristályos gibbsit tölti ki. Előfordulnak olyan nagyméretű (0,5—0,6 cm) komplex szemcsék,
amelyek több kisebb méretű koncentrikus szerkezetű ooidot foglalnak maguk
ba (II. tábla a. kép).
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Az ooidok magja vasdús, viszont az elektron-mikroszondás vizsgálatok alap
ján az ooidok és az önálló törmelékszemcsék többségében a Fe mellett Ti-t,
kisebb-nagyobb mennyiségű Mn-t és egyes esetekben a kimutatási h a t á r köze
lében Co-t is sikerült azonosítani (III—VII. táblák). A mangán mennyisége a
vashoz és a titánhoz képest alárendelt és megjelenése kizárólag a vasdús fázis
hoz kötődik. A Mn az alapanyagban, a kisebb vastartalmú gömbszemcsékben,
valamint a vasdús ooidok Al-tartalmú héjaiban elektron-mikroszondával nem
m u t a t h a t ó ki. A Mn utólagos vándorlási folyamataira utaló bekérgeződést,
érkitöltést stb. nem tapasztaltunk. Egy esetben olyan Fe, Ti, Mn tartalmú
fázist is sikerült azonosítanunk, ahol a Mn a Ti-nal együtt az ooid vasdús hé
jaiban is megjelent. Az ooid magja az elektronsugár hatására repedezett,
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ellentétben a többiekkel (VI. tábla, d., е., f. képek). A minták között, vala
mint egy mintán belül is az ooidokban a Fe, Ti, Mn, Co mennyiségi aránya
változó volt. Egyes esetekben az ooid magját alkotó szemcséről egyértelműen
törmelékes eredet volt feltételezhető (VII. tábla f. kép).
Az eddigi tapasztalatoktól eltérő formában előforduló Mn tartalmú fázis
ásványtani meghatározására ooidokra dúsított minták félkvantitatív röntgen
diffrakciós elemzését végeztük el. A minták fő ásványos összetevője a hematit,
amely mellett sokkal kisebb mennyiségben gibbsit, böhmit, anatáz, rutil, kvarc
és crandallit található. (Meg kell jegyeznünk, hogy a dúsítás tökéletlensége
miatt a minták az alapanyagból is tartalmazhattak kisebb-nagyobb mennyisé
get-)
Mivel a Mn mennyisége a mintákban kicsi, egyértelműen nem lehetett meg
határozni milyen ásványfázisban található. A kérdés eldöntése további vizsgá
latokat igényel. A Ti, mint az a fényképfelvételeken is látható, kisebb-nagyobb
területeken dúsul. Nagyon finom eloszlású rutil, és/vagy anatázszemcsék for
májában található elsősorban a hematitban, de a minták más területein, és az
alapanyagban is megfigyelhető.

Az eredmények értelmezése
A Mn a megvizsgált németbányai mintákban a vasdús ooidok magjában,
néha héjaiban és más gömb- és törmelékszemcsékben kizárólag a vastartalmú
fázishoz kapcsolódik, amely a röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján hematit.
Mennyisége alárendelt, kizárva azt a lehetőséget, hogy oxidos mangánérc
töredékeként került volna az üledékgyűjtőbe. A mintákból készült vékonycsiszolatok optikai mikroszkópos vizsgálatával a vasdús ooidokat szöveti jelle
geik — sérült, töredezett ooidok — alapján törmelékes eredetűnek határoztuk
meg (II. tábla, b. kép). Ezekből az adatokból arra következtethetünk, hogy a
Mn az ooidok hematitjában a karszton kívüli területről érkezett a karsztos
üledékgyűjtőbe. A vas- és vas-mangán tartalmú konkréciók a mállási területen
keletkeztek és innen halmozódtak át a karsztos csapdába, ahol napjainkig
szinte változatlan formában megőrződtek. A latentes és más területeken levő
konkréciók (ooidok, gömbszemcsék, szabálytalan alakú szemcsék stb.) vizsgá
latával a talajtani kutatások régóta foglalkoznak, és keletkezésük tekintetében
már korán egységes álláspont alakult ki, amelyet az újabb területeken, újabb
módszerekkel végzett vizsgálatok megerősítettek. Ezek szerint a vas-, illetve
vas-mangán konkréciók és kérgek felszíni körülmények között olyan éghajlaton
képződhetnek, ahol száraz és nedves periódusok váltakoznak (SHERMAN és
KANEHIRO 1 9 5 4 ) . Ilyen körülmények között a talajban periodikusan válta
kozva oxidációs és redukciós, illetve hidrációs és dehidrációs viszonyok alakul
nak ki, amelyek a konkréciók képződésének lényegi feltételei. A konkréciók
lehetnek szférikusak is. Ezek arról tanúskodnak, hogy a vaseUátás periodikus
volt, vagy meg-megszakadt (CESCAS, T Y N E R , HARMER 1 9 7 0 ) . Az akkréciós

növekedés során a talajvízből, illetve a laterálisán vándorló csapadékvízből a
vas-hidroxid egy-egy mag felszínére válik ki. Nagyon gyakran mag nélküli
konkréciók is előfordulnak. Ilyen esetekben a vasas mangános oldatok valószí
nűleg az éppen jelenlevő mállási maradékban, a talajmátrixban létrejövő sűrű
södések köré válnak ki (CHATTVEL, BOCQUIER, PEDRO 1 9 7 8 ) . A vizsgálatok sze

rint sem a talajvízben, sem a laterálisán vándorló csapadékvízben nem állandó

J и h á s z—Szentandráss

y n é: Mangán és konkréció

bauxitban

273

az oldott vas és mangántartalom, hanem minden periódusban más és más.
Ennek eredményeként a keletkezett koncentrikus felépítésű konkréciók övei
vastartalmukban egymástól különböznek. Ha két, vagy több konkréció egy
mással érintkezik, akkor mindkettőt, illetve az összesét körbeveszi az újonnan
érkezett oldat és egy konkrécióként nőnek tovább a szemcsék. A kicsapódott
vasas, mangános oldatok a talajmátrixot cementálják a konkrécióra (ESWAR A Í í , LlM, SOORYANARAYANA, D A T j D 1978).

A latérites talajok esetében a megfigyelések szerint a konkréciók képződése
az ún. „bekérgezett" szintekhez kötődik. Az erózió során a kéreg lepusztulásával
kerekített törmelékdarabok is keletkezhetnek. Ezek azonban nem igazi kon
kréciók, azoktól vas, alumínium, szilícium stb. tartalmuk alapján egyértelműen
megkülönböztethetők (SHERMAN és KANEHLRO 1 9 5 4 ) ( I . táblázat).
/. táblázat — Table I.
Lateritkéreg
erodált darabjai

SiO,

1. minta
2. minta
3. minta

7,4
9,7
4,7

Д1.0,

1>е О,

TiOs

12,8
13,6
17,8

60,2

16,4

52,8
54,4

16,0
13,0

г

Hawaii lateritbői
Valódi
konkréciók
1. minta
2. minta
3. minta

Si0

2

0,85
2,59
2,93

А1,0

3

6,75
6,90
0,00

1е,0,
80,97
73,63
79,25

TiO,

FeO

10,30
18,50
14,80

4,70
4,83
5,15

Hawaii lateritböl (SHEKMAN" és KANEHIKO után)

BÁBDOSSY ( 1 9 7 7 ) több dunántúli-középhegységi és franciaországi bauxitte
lepből említett feltehetően latérites kéreg eredetű törmelékszemcséket. Az álta
lunk vizsgált szelvényben csak részletesebb elemi összetételbeli vizsgálattal
lehetett volna eldönteni, hogy a törmelékszemcsék közül melyek valódi konkré
ciók és melyek a vasas (mangános) kéreg darabjai.
A szemcsék másik csoportja, amely kisebb vastartalmú, és általában nem
koncentrikus felépítésű, feltehetően a karszt térszínen keletkezett. E szemcsék
képződési folyamatai valószínűleg hasonlóak a latérites területek konkréció
képződéséhez. Ugyanis a karsztos üledékgyújtőben is fennállhattak szakaszosan
ismétlődő hidrációs-dehidrációs, oxidációs-redukciós körülmények.
A különböző típusú szemcsék képződésének pontosabb meghatározása to
vábbi vizsgálatokat igényel.

Következtetések
1. A vizsgált lencsében tömegesen előforduló vasdús és vas-, titán-, mangán
tartalmú ooidok, gömbszemcsék stb. a latérites mállási területen képződhettek
s onnan a „vaspáncél" és a konkréciós zóna közvetlen áthalmozódásával kerül-
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tek a karsztos üledékgyűjtőbe, ahol változatlan állapotban megőrződtek, és a
bauxit anyagát szolgáltató mállási terület sajátosságait mutatják.
2. A helyben képződött kis vastartalmú, nem koncentrikus szerkezetű szem
cséket a karsztos üledékgyűjtőbe került laza bauxitos üledékben ugyanolyan
folyamatok hozhatták létre, mint amelyek a latérites területen képződött konkréciókért felelősek.
3. A fenti eredmények újabb bizonyítékot szolgáltatnak arra a már VADÁSZ
E . (1946) óta többek által hangoztatott véleményre, mely szerint karszt-bauxit
jaink kiinduló anyagához a környező területek latérites mállási termékei hoz
zájárultak, jj
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Táblamagyarázat — Explanation of plates
I. Tábla — Plate I
a) Közepesen sűrűn illeszkedő vasdús, jól szeggregált (1) ooidok közötti kötőanyagban
kis méretű, kisebb vastartalmú szegregálatlan gömbszemesék (2), I N
Clastic oolitic texture with ooids (1) and round grains (2), I N
b) Fluidális megjelenésű kollomorf vashidroxid kiválás, I N
Collomorphous precipitation of iron-hydroxide, Ш
II. Tábla — Plate I I
a) Sűrűn illeszkedő mikroklasztos alapanyagban levő vasdús opak gömbszemcsék, jól
szeggregált ooidok és komplex szemcse, mely három kisebb ooidot foglal magába, I N
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A complex grain in the microolastic matrix which include three highly segregated coids, I N
b) Igen sűrűn illeszkedő vasdús ooidok és törmelékük. Az ooidok töröttek és deformáltak,
Ш
Fe-rich ooids and their clastic fragmente. The ooid/matrix ratio is very high, I N

III. Tábla -

Plate I I I

a) Kompozíciós elektronkép. A felvételen kettétört törmelékszemcse látható, amely Fe,
Ti, Mn, Co tartalmú (világos fázis). A Mn és Co mennyisége csekély, a kimutatási határ
közelében van, a Co röntgenképpel ezért nem is dokumentálható. A törött szemcsét kör
nyezeténél kissé Fe dúsabb gömbszemcse veszi körül. A fekete részek Al-gazdagok.
Back scattered electron picture. The broken clastic grain contains Fe, Ti, Mn and Co
(light parts). The amount of Mn and Co appears near the detection level. X-ray area
scans for Co could not be made because of its small amount. The broken grain can be
found in a spherical grain the Fe content of which is higher than that of its surroundings.
The black parts are rich in Al.
b) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Fe röntgenkép.
X-ray area scans for Fe, of pictur a.
c) Az a. kompozíciós képnek megff lelő Ti röntgenkép.
X-ray area scans for Ti of picture a.
d) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Mn röntgenkép.
X-ray area scans for Mn of picture a.
e) Kompozíciós elektronkcp. A felvételen levő törmelékszemcse (világos fázis) Fe, Ti, Mn
tartalmú. A környezet Al-dús alapanyag, amelynek sávozottsága a mintaelőkészítés
tökéletlenségéből eredhet.
Back scattered electron picture. The light parts are rich in Fe, Ti and Mn (clastic gra
in), the surrounding dark parts are rich in Al.
f) Az e. kompozíciós képnek megfelelő Mn röntgenkép
X-ray area scans for Mn of picture e.

IV. Tábla -

Plate IV

a) Kompozíciós elektronkép. A felvételen egy vasdús ooid részlete látható. Az ooid magja
Fe, Ti, Mn, Co tartalmú, a Ti, Mn és Co mennyisége csekély, a kimutatási határ közelében
van. A Co kis mennyisége miatt fényképfelvétellel nem dokumentálható (világos fázis).
A mag körüli fekete gyűrű Al-gazdag, a világosabb sávban az Al mellett Fe is kimutatható.
Back scattered electron picture. A part of an Fe-rich ooide can be seen on the photo. The
core of the ooide contains Fe, Ti, Mn and Co. The amount of Ti, Mn and Co is small, near
the detection level, X-ray area scans for Co could not be made because of it. The black
ring around the core is rich in Al, in the lighter grey parts near Al appears Fe, too.
b) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Fe röntgenkép.
X-ray area scans for Fe of picture a.
c) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Mn röntgenkép.
X-ray area scans for Mn of picture a.
d) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Ti röntgenkép.
X-ray area scans for Ti of picture a.
e) Kompozíciós elektronkép. A képen egy vasdús ooid magjának részlete látható, amely
Fe, Ti, Mn, Co tartalmú (világosszürke fázis). A Mn és Co mennyisége a kimutatási határ
közelében van. A mag erősen repedezett. A mag mellett kisebb gömbszemcse figyelhető
meg, amely a környező részeknél kissé Fe dúsabb.
Back scattered electron picture. The light part is the core of an Fe-rich ooide which
contains Fe, Ti, Mn and Co. The amount of Mn and Co is very small near the detection
level. The core is full-of fractures. Near the core a little spherical grain can be seen the Fe
content of which is a little higher than its surrounding parts.
f) Az e. kompozíciós képnek megfelelő Mn röntgenkép.
X-ray area scans for Mn of picture e.
5'
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V. Tábla - Plate V
a) Kompozíciós elektronkép. A törmelékszemcse, amely a képen a legvilágosabb fázis,
Fe, Ti, Mn tartalmú. A Mn mennyisége csekély, a kimutatási határ közelében van.
Back scattered electron picture. The clastic grain contains Fe, Ti and Mn (lightest phase
on the photo). The amount of Mn is near the detection level.
b) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Fe röntgenkép.
X-ray area scans for Fe of picture a.
c) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Mn röntgenkép.
X-ray area scans for Mn of picture a.
d) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Ti röntgenkép.
X-ray area scans for Ti of picture a.
e) Kompozíciós elektronkép. A felvételen egy vasdús ooid Fe, Ti, Mn tartalmú magjának
részlete látható (világos fázis). A mag körüli fekete részek Al-dúsak, a szürke fázis a kép
szólén az Al mellett Fe-t is tartalmaz.
Back scattered electron picture. A part of an Fe-rich ooide can be seen on the photo.
The core of the ooide contains Fe, Ti and Mn (light phase). The black phase around the
core is rich in Al, the grey parts contain Fe and Al.
f) Az e. kompozíciós képnek megfelelő Mn röntgenkép.
X-ray area scans for Mn of picture e.

VI. Tábla -

Plate VI

a) Kompozíciós elektronkép. A felvételen töredezett, Fe, Ti, Mn és Co tartalmú törmelék
szemcsék láthatók.
Back scattered electron picture. The broken clastic grains contain Fe, Ti, Mn and Co.
(b Az a. kompozíciós képnek megfelelő Mn röntgenkép.
X-ray area scans for Mn of picture a.
c) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Co röntgenkép. A Co mennyisége csekély, a kimu
tatási határ közelében van.
X-ray area scans for Co of picture a. The amount of Co is very small, near the detection
level.
d) Kompozíciós elektronkép. A felvételen látható ooid magja és a képen világos héjai Fe,
Ti, Mn tartalmúak. A mag az elektronsugár hatására repedezett.
Back scattered electron picture. The core of an Fe-rich ooide and the light parts (rings)
around it contain Fe, Ti, Mn.
e) A d. kompozíciós képnek megfelelő Ti röntgenkép.
X-ray area scans for Ti of picture d.
f ) A d. kompozíciós képnek megfelelő Mn röntgenkép.
X-ray raea scans for Mn of picture d.

VII. Tábla - Plate VII
a) Kompozíciós elektronkép. A képen kerekített és kettétört Fe, Ti, Mn tartalmú törme
lékszemcse figyelhető meg. A szemcsét Al-gazdag kéreg veszi körül, majd e g y szintén
Al-tartalmú, de Fe-t is tartalmazó fázis burkolja.
Back scattered electron picture. A rounded and broken grain can be seen on the photo
which contain Fe, Ti, Mn. The grain is covered by an Al rich and an Al and Fe-bearing
phase.
b) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Fe röntgenkép.
X-ray area scans for Fe of picture a.
c) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Ti röntgenkép.
X-ray area scans for Ti of picture a.
d) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Mn röntgenkép.
X-ray area scans for Mn of picture a.
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e) Az a. kompozíciós képnek megfelelő Al röntgenkép.
X-ray area scans for Al of picture a.
f) Kompozíciós elektronkép. A felvételen levő Fe, Ti, Mn, Co tartalmú, kissé gömbölyített
szemcse alakja alapján törmelékes eredetűnek feltételezhető. A későbbi anyagrárakódás
a szemcse alakját szabályos gömbbé igyekezett alakítani.
Back scattered electron picture. The little rounded grain contains Fe, Ti, Mn, Co. It has
a clastic origin based on its shape. The later precipitation tried to make its shape a regular
spherical form.

A Mn-bearing phase and some questions of concretion
forming processes in the bauxite of Németbánya
E. Juhász* and M.

Szentandrássy—Polgári**

In the samples of the Németbánya bauxite area, a Fe-Ti-Mn-Co bearing phase was
found b y electron-microprobe investigation with a Jeol JXA-5 microprobe. This phase,
which was unknown until now, occurs in Fe-rich fragments, in the cores of ooids, in round
grains and angular clastic grains.
The electon-microprobe investigation shows that the Mn appears only in the Fe-bearing phase represented b y hematite, identified by an X-ray diffraction analysis of the
ooids.
The exact determination of the Mn-bearing mineral phase needs further investigation.
The described Mn-bearing phase could be formed on the surface, where weathering took
place. I t arrived at the karst-sedimentary basin as a part of the Fe-rich ooids and other
eroded products of weathering that had preserved the characteristics of the source area.
I t is supposed, that the Fe-Ti-Mn-Co-bearing fragments in the investigated bauxite
profile originated in a lateritic area as a part of the cuirasse and zone of concretions and
got the karstic area by direct transport or accumulation. Since the bauxite is of excellent
quality and contains a large amount of Fe-Ti-Mn-Co-bearing fragments, we suppose, that
it originated in a lateritic area and that the material reached the karstic area already as
a bauxite of good quality.
The small iron-bearing grains in the bauxite deposit of the karstic accumulation surface
are produced by the same processes which are responsible for the development of iron
rich ones in the lateritic area. Because of the slightly alkaline environment of the karstic
area the deposit is poor in dissolved Fe and thus the grains formed here contain less Fe
than the others which originated in the lateritic area.
Manuscript received: 6th March, 1985.
Address of the authors:
* Hungarian Geological Survey H-1443 Budapest XIV. Népstadion út 14.
** Laboratory for Geochemical Research of the Hungarian Academy of Sciences, H-1112 Budapest X I . Buda
örsi út 45.

Мп-содержащая фаза и некоторые вопросы
о процессах образования конкреций в бокситах
месторождения Неметбанья
Э. Юхас—М.

Сентандрашши-Полгари

В образцах, взятых на бокситовом месторождении Неметбанья, в результате исследо
вания с помощью электронного микрозонда типа Джеол JXA— 5 удалось выявить наличие
фазы с содержанием Fe—Ti—Mn— Со. Эта до сих пор неизвестная фаза, находится в облом
ках, богатых железом, в ядрах ооидов, в круглых зернах и угловатых, неокатанных
кластических обломках.
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Исследование с помощью электронного микрозонда показало, что марганец проявляется
только в железосодержащей фазе, представленной гематитом, выявленным рентгеновским
диффрактометрическим анализом ооидов.
Точное определение минеральной фазы с содержанием Мп требует дальнейших иссле
дований. Рассматриваемая фаза образовалась на поверхности горных пород, подвергаю
щихся выветриванию. Она поступала в карстовый осадочный бассейн как часть богатых
железом ооидов и других размытых продуктов выветривания, сохранивших характер
истики области сноса осадочного материала.
Предполагается, что обломки, содержащие Fe—Ti—Мп—Со в изученном бокситовом
разрезе произошли из области латеритизации, представлявшей собой часть кирасы и зоны
конкреций, и попали в карстовый район посредством переноса или аккумуляции. По
скольку боксит имеет отличное качество и содержит большое количество обломков с содер
жанием Fe—Ti—Мп—Со автор предполагает, что он сформировался в области латерити
зации и поступивший в карстовый район материал уже являлся бокситом хорошего
качества.
Мелкие железосодержащие зерна в бокситовой залежи на карстовой поверхности акку
муляции возникают в результате тех же самых процессов, которые обусловили формиро
вание богатых железом зерен в области латеритизации. Из-за несколько щелочной среды
карстового района, бокситовая залежь бедна растворенным железом. Таким образом, об
разовавшиеся здесь зерна содержат меньше железа, чем залежи, образовавшиеся в области
латеритизации.

