
Granulometríaí mikromínerológíaí vizsgálatok pannon korú 
képződményekben a Mátra és a Bíikkaljáról

írta: Hajduné Molnár Katalin

A mátra- és bükkaljai fás-barnakőszén 
(lignit) telepeket természetes feltárásokból már 
a század elején ismerték. Említésre érdemes 
bányászatuk a korábbi időben csak a Mátraal- 
ján folyt. Az elmúlt években a Bükkalján meg
indult jelentősebb kutatások szükségszerűen 
felvetették a két terület telepes összleteinek 
Összehasonlítási lehetőségét, valamint a telepek 
keletkezési körülményeinek a tisztázását.

A kezdeti vizsgálatokhoz legalkalmasabba 
Mátra- és Bükkalját átfogó — az egykori fel
tételezett tengerpart vonalában elhelyezett — 
szelvény mentén választott fúrások képződmé
nyeinek üledékkőzettani feldolgozása (1. ábra).
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1. ábra. A  kiválasztott fúrások (Nagyréde 112, Visonta  
247, Halmajugra 116, Tárd 19 és M ezőkeresztes 64) és 
összesített szelvény vonaluk. (A  m in tá k  anyagát az 
OFKFV Északmagyarországi Üzemvezetősége adta át. 
a vizsgálat céljaira.)

A kutatófúrások mindegyike teljes egészé
ben harántolta a pannon széntelepes rétegsort, 
de a Visonta 247 és Tárd 19 jelű fúrásokból a 
fekű rétegek mintái hiányoztak.

A Mátraalján megismert pliocén összlet, a 
legújabb vizsgálatok szerint felső pannon korú. 
Fekvőjét a legtöbb helyen tortanai vulkáni össz
let, ill. a „vulkáni aljzatra rétegzett túlnyo
móan andezit anyagú alapkonglomerátum” (13) 
képezi.

A Bükkalján a kutatófúrások eredményei
ből összetevődő általános kép a mátraaljihoz 
hasonló, bár itt az alsó pannon kőzetek szarma
ta riolittufára települtek, melyek a felső pan
non képződményekben mutatkoztak barnakő
szén telepek, az utóbbiakban azonban jóval vé
konyabb meddő betelepülésekkel, tagoltabb ki
fejlődésben.

* Előadta a M agyarhoni Földtani T ársu la t Észafcma- 
gyarországi Csoportjának 1968. márc. 21-én ta rto tt 
szakülésén.

Az alsópannon tenger transzgressziója Ma
gyarország jelentős területét elborította, és part
vonala a vizsgált területen húzódott (21).

A pannon sekélytengeri üledékképződés, a 
medence süllyedésével lépést tartó anyagfel
halmozódással, nagy vastagságú üledékes össz- 
letet eredményezett. A pannon üledékek regio
nális izopach térképe alapján a medence-pere
mi részek lassúbb süllyedését és lapos partala
kulatokat tételezhetünk fel.

A lapos, sekélyvízzel borított partokon a 
tenger hullámmozgásának dinamizmusa lecsök
ken. Az ilyen partszegélyek jellemzői: a nyílt 
vízfelülettől homokzátonyokkal elgátolt, külön
böző méretű, a nyílt tengertől eltérő vízháztar- 
tású lagúnák. A lagúnákban a vízmozgás inten-. 
zítása a partvonal felé csökken és. ezzel együtt 
csökken a mozgatott üledék,anyag átlagos szem
csemérete is. A lagúnákkal tarkított partvonal 
mocsári képződmények pl. a kőszén kialakulá
sának kedvező környezetet ad.

A kőszéntelepes összletek kialakulásának 
tisztázásánál elsősorban a „ritmusos” üledék
képződés (7; 10; 20;) alapvetően fontos faciális 
és geotektonikai tényezőnek állandó kölcsönha
tását kell figyelembevenni.

Bármely faciális környezetben a közeg (víz. 
szél) dinamikai aktivitásának változása elsősor
ban a szállított és leülepedő anyag szemnagyság 
szerinti összetételére nyomja rá a bélyegét. A 
granulometrikus összetétel alapján a szedimen- 
tációs környezet fácieseinek sorrendje, az adott 
környezetre jellemző közeg dinamikai aktivitá
sának ,a fokmérője. A faciális tényezők mellett 
az üledékciklusok kialakításában résztvesznek 
olyan geotektonikai tényezők is, melyek — úgy 
tűnik — függetlenek a nagy tektonikai moz
gásoktól és az epirogenetikus térszínváltozással 
kapcsolatos különböző nagyságrendű oszciüá- 
ciós mozgásokban jutnak kifejezésre (7; 10; 20;).

A vizsgálati módszerek:

A fenti megállapítások szükségszerűen ki
jelölik a szedimentpetrográfiai vizsgálatok so
kaságából a legcélravezetőbbeket, melyekkel az 
egykori üledékgyűjtő karakterét és fejlődéstör
ténetét közelítő pontossággal körvonalazni le
het.

A vizsgált mintaanyag kiválasztását a jé- 
tegváltozások határozták meg.
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Szemnagysági elemzés:

A feldolgozott laza, cementálatlan kőzetfé
leségek vízben könnyen diszpergálhatók voltak. 
A szemnagysági osztályok szétválasztása 0,045 
mm 0  felett nedves szitálásisal, alatta Köhn- 
féle pipetta elemzéssel 10,005 n. nátriumoxalát 
diszpergálószer alkalmazásával (5)] történt. A 
kapott eredmények alapján a kőzetnevek a 
Bárdossy-féle (2) nevezéktan szerint adódtak.

A 0,045 mm 0-nél nagyobb szemnagyságú 
elegyrészek gnanulometriai elemzésének alap
ján, jellegzetes szemeloszlási görbetípusok 
adódtak (2. ábra). (A jelzett szemnagysági osz
tályokban olyan komponensek vannak túlnyo
mó többségben, melyek méreteit a dia-, epige- 
netikus hatások nem változtatják meg, ezért 
ezek szemeloszlásából megfelelő következteté
seket lehet levonni.) A 2. ábrán a szemeloszlási 
típusok átlagos gyakorisági görbéinek és a hoz
zájuk tartozó 0,10—0,20 mm 0 -jű  „nehézásvá
nyok” genetikai csoportjainak darabszám %-os 
összefüggése van feltűntetve. (Az ásványok da

2. ábra. A  szemeloszlási görbetípusok és a típusgörbék 
vizsgált szem csefrakcióinak jellem ző nehézásvány cso
portjai. — — — vonallal a szélsőértékek vannak  

jelölve

rabszám %-át vizsgált rétegenként 2000 db 
szemcse szisztematikus; számlálásából számított 
eredmény adja.)

A vizsgálatok szerint az 1. típusú szemel
oszlási görbe .maximumának helye (0,32 mm 0) 
és jellege (0,32—0,63 mm 0 -jű  frakcióra a 
szemcsehalmaz 50—60%-a esik) a törmelékanyag 
élénk dinamizmusú szállítottságát, vízi transz- 
portációját jelzi. Az uralkodó szemnagyság az 
üledékgyűj tő peremterületét, a szortírozottság 
és a homogenitás, ennek kissé mélyebb régióját 
valószínűsíti.

A 2—3—4—5. jelű szemeloszlási görbék 
közös sajátossága a 0,06— és a 0,2 mm 0-nél 
mutatkozó két gyakorisági maximum. (A 0,06- 
nál feltűntetett csúcs a 0,06—0,1 mm 0-jű  
szemcsék súlyszázalékos mennyiségére vonatko
zik, amíg a 0,2 mm-nél föltűntetett csúcs a 0,2 
—0,32 mm 0 -jű  komponensek mennyiségét 
adja). A két maximumé görbe egy időben mű
ködő különböző jellegű hatóerőket jelez. A ma
ximumok nagyságának változása a tényezők 
időbeli változásának az eredménye.

A 0,2 mm 0-nél kirajzolódó maximum a 
törmelékanyag vízben történt szállítását jelzi. 
A maximumhoz tartozó szemcsék %-os mennyi
ségének csökkenése a medence feltöltődésiével 
hozható kapcsolatba. A 0,06 mm 0-nél adódó 
maximum az üledékgyűjtőt borító víztömeg 
hullámzásával mozgatott és torlatszerűen fel
halmozott anyagmennyiségét jelzi; melynek 
nagysága a hullámmozgás intenzitásával ará
nyos.

A 6-os görbével jellemzett kőzettípus, a 
<  0,06 mm 0 -jű  szemnagyság dominanciájá
val (70—80%), az erózióbázis kereteinek érett 
felszíni állapotát, azaz csekély intenzitású le
pusztulást jelez.

A 7-es görbetípushoz tartozó kőzeteknél a 
nagyobb 0 -jű  szemcsék mennyiségének feldú- 
sulása, a pannonvégi orogén fázisok intenzív 
térszínformáló hatásainak jelzője.

Mikromineralogiai elemzés:

A 0,10—0,20 mm 0 -jű  szemnagysági frak
ció ásványtársaságának minőségi és mennyisé
gi elemzését eentrifugálással kombinált fajsúly 
szerinti szétválasztási előzte meg (a rendelkezés
re álló brcmoform is: 2,75).

A 2,75-nél kisebb fajsúlyú elegyrészeknél 
a kvarc és Na—K-földpátok elkülönítése a föld- 
pátok megfestésével történt (18).

Az egyes görbetípusokkal jellemzett kőzet- 
féleségek nebézásvány csoportjainak mennyisé
gi arányai igazolják, ill. kiegészítik az üledék- 
képződésről formált elképzelést (2. ábra).

A limonit aggregátumok mennyisége min
den esetben ugrásszerűen növekszik a lignitte
lepeket kísérő kőzetekben. Ez a felismerés indo
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kolttá teszi annak a feltételezését, 'hogy a limo- 
nitok többsége a kőszénképződéssel szingeneti- 
kusan képződő vasszulfid ásványok oxidatív 
bomlási termékei. (A vizsgálatok ennek a min
denütt jelentkező mélyreható oxidációs hatás
nak kellő részletességű magyarázatára nem tér
tek ki.)

A vasszulfid ásványok, ill. limonitok — 
mint a vizsgált üledékek antigén komponensei 
— mennyiségi változása, az üledékképződési 
környezet Es — (ill. pH) viszonyainak a fok
mérője és az üledékfelhalmozódás intenzitásá
nak közvetett jelzője.

Az allotigén ásványok csoportjában a he- 
matit és „egyéb ásványok” felszaporodása a le
pusztulási terület petrográfiai karakterét jelzik. 
A csillámok mennyiségi változásai, jellemző ala
ki sajátságaik figyelembevételével elsősorban az 
üledékgyűjtő közeg (víz) dinamikai aktivitását 
indikálják. A 2, 3, 4, 5, 7-sel jelzett görbetípu
sok 0,06 mm 0-nól mutatkozó maximumai, me
lyeknek méretei a csillámok mennyiségével 
egyenes arányban változnak, a víz mozgásával 
létrehozott torlatszerű csillámfelhalmozódást je
lölnek. A felismert összefüggés szerint a csil
lámok mennyiségi változásai nem a lepusztulási 
terület kőzetféleségeinek az összetételére utal
nak, hanem az üledékgyűjtő sajátos akkumu- 
látumai.

Az autigén komponensek közül: a 1 i m o - 
n i t halványabb, vagy sötétebb vörösbarna 
színű aggregátumok formájában mutatkozik a 
vizsgált képződméinjakben. Egyes aggregátu
mok magvában az el nem bontott pirit-marka- 
zit még felismerhető. A p i r í t  - m a r k  a z i t  
aggregátum és hipidiomorf egyedekként vizs
gálható. (A pirít, vagy markazit minőségi meg
határozására kevés az anyag.) A g i p s z e k  
színtelen, áttetsző, idioform (táblás, vagy priz- 
más termetű) ásványok.

Az allotigén elegyrészek sorában; a c s i l 
l á m o k  csoportjában a m u s z k o v i t  szín

telen táblácskái mellett a halványabb-sötétzöld 
k 1 o r i t  pikkelykék mennyisége jelentős, a 
b i o t i t hipidiomorf, többségében xenomorf 
töredékei világosbarna, rozsdásbarna színűek, 
színátváltozásuikban a kezdődő bomlást jelezve.

A h e m a t i t  fekete, többé-kevésbé 
mart-fcoptatott felületű idiomorf, hipidiomorf 
egyedek, vagy töredékek formájában mutatko
zott a vizsgált üledékekben. (3. ábra). A táblás 
termetű kristályokon, a (0001) bázislap uralko
dó, mellette a törzsrombcéder (1011) gyengén 
fejlett lapjai szabják meg az ásványok habitu
sát.

4. ábra. Színtelen idiom orf cirkon kristályok (100 x)

A c i r k o n  ok többségükben színtelen, 
vagy halvány rózsaszínű idiomorf kristályok; 
melyeken a jól fejlett prizma zónában az (100) 
és (110) —, a tetőző formák közül az (111) biz
tosan felismerhetők. (4. ábra). Az idiomorf egye
dek mellett a halványrózsaszín, gömbdedre csi
szolódott alakok ugyancsak gyakoriak. (5. ábra) 

A g r á n á t o k  halványabb, vagy mé
lyebb lilás árnyalatú rózsaszínűek, erősen kop- 
tatottak. A t u r m a l i n o k  oszlopos terme
tű, idiomorf ásvány töredékek, melyek egy

3.. ábra. (0001) szerint táblás, koptatott-m art fe lü letű  
idiom orf hematitok. (80 x)

5. ábra. Halványrózsaszín gömbdedre csiszolódott 
cirkonok és idiom orf turm alin töredékek (80 x)
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része sörl-típusú, a további hányadukat a zöl- 
desbarna-sötétbama, zónás színeloszlású kris- 
tálykák képezik. (5. ábra).

Az alábbi felsorolás a meghatározott hipi- 
diomorf, vagy xenomorf töredékek formájában 
mutatkozó allotigén elegyrészeknek a vizsgált 
üledékekben felismert jellemző sajátságait fog
lalja össze: A r u t i l  sötét, vörösbarna, mart 
felület, az a p a t i t  színtelen, halványsárgás 
színű hipidiomorf kis ásvány, vagy xenomorf 
töredék, a s t a u r o l i t  élénk barnás árnya
latú narancssárga, az e p i d o t  zöldessárga, 
sárgászöld üde töredék, a k o r d i e r i t  ké
kesszürke, lapos, egyenes példányokon a kez
dődő bomlás jeleivel, a w o l l a s z t o n i t  
halvány sárgás-zöldre színezett, a d i s z t é n  
színtelen, vagy halványkékes árnyalatú, az 
a ' k t i n o l i t  halványabb-sötétebb zöldes szí
nű, a t r e m o l i t  színtelen halványszürke, a 
s z e r p e n t i n  világoszöld, selymesfényű, ros- 
tozott lapos táblácskák, a b a r n a  a m f i b ó l  
sötétbarna és a z ö l d  a m f i b ó l  kékesár
nyalatú zöld, oszlopos termetű.

májú, szilánkos törésű formák vezető szerepe 
az üledékanyag vízi transzportációját igazolja 
(11). 7. ábra.

A f ö l d p á t o k  töredékeinek mennyisé
ge elenyészően csekély.

A feldolgozott fúrásszelvényekben ősma
radványok nem mutatkoztak. A feltételezhető 
Ostracoda-fauna közismerten rossz, megtartása 
az üledékkőzettani vizsgálatokat legjobb eset
ben is csak kiegészítette volna, de geokronoló- 
giai tagolásra és biotópok körvonalazására a je
lenlegi ismeretek szerint nem alkalmazható. (17) 
A heimatit é;s: „egyéb ásványok” csoportja a le
pusztulási terület litológiai felépítésének meg
ítélésében megbízható következtetésekre nyújt 
lehetőséget. A hematit feltűnően ép morfoló
giája közeli — megjelenési formája „metaszo- 
matikus” — képződményeket jelez. (Schréter 
Zoltán 1933-ban Sály községből nehézásványok
ban gazdag homokot gyűjtött, melyből Kooh 
Sándor a Magyarország ásványai c. munkájú
jában a vizsgáltakhoz hasonló kifejlődésű egye- 
deket írt le, amelyek a többi nehézásványok-

6. ábra. A z  „egyéb ásványok” átlagos összetétele a vizsgált kőzetekben.
A  táblázat rövidítései: z. am fiból =  zöld am fiból b. am fiból — barna am fiból

A 2. ábrán „egyéb ásványok” jelzővel ösz- 
szefoglalt komponensek átlagos minőségi és 
mennyiségi megoszlását a 6. ábra szemlélteti.

Az „egyéb ásványok” darabszám %-os 
mennyiségét 100%-nak véve, az egyes elegyré
szek egymáshoz viszonyított aránya a vizsgált 
képződményekben nem mutat jelentősebb vál
tozást.

A k v a r c  minden kőzetféleség uralkodó 
mennyiségű allotigén, minerogén komponense. 
A változatos felület — morfológiájú kvarcittö- 
redékek között a víztiszta, változatos nagyfor-

hoz mérten nagy mennyiségben vannak jelen.) 
Az „egyéb ásványok” többségükben a metamorf 
kőzetek jellemző elegyrészei staurolit, disztén, 
gránát, kordierit, epidot stb.), ill. a metamorf 
kőzetekben is otthonos ásványok (turmalin, 
csillámok, tremolit, aktinolit), vagy járulékos 
komponensek (apatit, rutil, cirkon). A barna és 
a zöld amfibólok jelentéktelen mennyiségei az 
allotigén anyag petrográfiai forrásának kérdé
sében nem értékelhetők.

Az allotigén törmelékes elegyrészek, egy
részt metamorf kőzetekből felépült, másrészt
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ásvány társaságban szegény üledékes kőzetek
ből álló, pusztuló térszint jeleznek. A pusztuló 
térszín, maihoz hasonló kőzettani felépítéséhek 
elrendeződését feltételezve, a pannon tenger 
partvonalát északon szegélyező üledékes töme
gek, távolabb pedig metamorf kőzetek területe 
az allotigén elegyrészek forrása.

7. ábra. Különböző felületm orfológiájú kvarckristályok.
(80 x).

A vázolt képnek megfelelően az „egyéb” 
— főként metamorf genetikájú ásványok társa
ságának mennyiségi fölszaporodása a sekély
tengeri litofáciesekben, a lepusztulási terület 
esetenkénti területi növekedését tanúsítja,

mennyiségük háttérbeszorulása főként az üle
dékes kőzetekkel borított felszínre korlátozódó 
anyagszolgáltató térszínt jelez.

A 8. ábra egy nagy üledékgyűjtő vízzel 
borított partszegélyén képződő üledékes kőzet- 
féleségek egyszerűsített genetikai viszonyait 
szemlélteti, az üledékgyűjtő feltöltődésével, a 
lepusztítással és a part eltolódással kölcsönha
tásban, a vizsgálatok előbbiekben kifejezett 
eredményei alapján.

A görbetípusokkal jellemzett üledékes kő
zetek depozíciós környezetét (part távolság és 
vízmélység) egyrészt a törmelékanyag uralkodó 
szemnagysága és homogenitása, másrészt az üle
pítő közeg dinamikai aktivitását jelző torlat- 
szerű ásványfelhalmozódások jelölik ki. To- 
vábbmenően; az üledékgyűjtőbe behordó allo
tigén anyag mennyisége arányos az üledék
gyűjtő és a lepusztulási terület relatív szint- 
különbségével. A lepusztulási terület körvona
lai is hozzávetőlegesen kirajzolódnak az alloti
gén ásványok származási területének figye
lembevételével a medence feltöltődés egyes fá
zisaiban. (8. ábra).

Az üledékfelhalmozódás gyorsaságát köz
vetve jelző pirit-limonit képződést, esetenként 
mintegy ellensúlyozza az üledékgyűjtő vízének 
szellőztető hatású hullámmozgása, amit a csil
lámok mennyisége jelez. (v. ö. 1—4, ill. 5; 7
görbetípusoknál 8, 2. ábra).

A utPü*truLÁ*t rtmiisr
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8. ábra: A  vizsgált sekélytengeri-partszegélyi ü ledékek egyszerűsített képződési viszonyai, a medence feltöl- 
tődéssel és a lepusztítás intenzitásával kölcsönhatásban. (Szerk.; Hajduné).
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9. ábra: A  vizsgált fúrások szel
vényei. A z  egyes fúrások baloldali 
szelvénye a harántolt kőzetfíleségek  
sorát m érethelyesen tünteti föl. (A  
kőzettípusok jelölése azonos a 2. 
ábrán alkalm azott jellel.) A  jo b b 
oldali szelvény a telepe, összletek 
közé iktatódó, vizsgált köze eket 
szemlélteti, görbetípusokkal je lle 
mezve.



A 6-os görbetípusnál a pangó csendesvíz 
szellőzetlens'ége ugrásszerűen megnöveli a pirit- 
limonit kialakulásónak lehetőségét.

A partvonal transzgresszív vagy regresszív 
eltolódását általában a szárazföld epirogén moz
gására szokásos visszavezetni. Az itt vizsgált 
pannon partszefélyi övben a tenger regresszió
ja nézetem szerint azonban a partszegély üle
dékkel való feltöltődésének is a következménye, 
amely a tengervizet kiszorítja. A medence-pe
remi feltöltődés egyes fázisai (8. ábra) meg
szabják a kőszénképződés lehetőségeit, annak 
mértékét és a kialakuló telepes csoport fő jel
lemvonásait.

A vizsgálatok szerint, a tengerparti rész
letek fejlődésében az 1 és 2 részben a 3 görbetí
pusokkal jellemzett szakaszokban alloehton, te
hát vízmozgással összesodort, szénülésre alkal
mas anyagokból kialakuló telepek képződhet
nek, annak ismeretes tulajdonságaival. A sekély
vízi — mocsári vegetáció kialakulásának ked
vező további elsekélyesedés a 4, 5 és különösen 
a 6 görbetípussal jellemzett fáciesben, az au- 
tochton sekélylápi kőszénképződésre nyújt le
hetőséget.

A fentebb vázolt eredmények alapján ki
értékelem a vizsgált fúrások rétegsorát ld. 9. 
ábra.

A partszegélyi-sekélytengeri összleteket ha- 
rántolt kutatófúrások rétegsorainak összesítésé
ből kitűnik, hogy:

1. A harántolt telep csoport ok többsége az 
5, 6 esetleg 4 görbetípusokkal jellemzett med
dőkőzetek közé ékelődött. Ezek a telepek vár
hatóan autochton sekélylápi képződmények. Az 
1, 2 görbetípusokkal jelzett üledékek környeze
tében kialakult várhatóan alloehton telepek 
száma alárendelt.

2. A 8. ábrán bemutatott ideális feltöltődési 
szelvénytől való eltéréseket, a helyi epirogene- 
tikus mozgásokkal lehet megmagyarázni.

A feltöltődés ütemében bekövetkező hirte
len változások egyfajtáját az 1, 2 görbe típusok
kal jelölt kőzetféleségek jelzik, melyeknek 
anyagtermelő folyamataihoz szükséges szintkü
lönbségnövekedést a medencefenék nagyobb- 
arányú süllyedése eredményezheti. Felmerült 
az epirogén mozgásokhoz kötött változások má
sik fajtájának, a medencefenék 'emelkedésének 
a lehetősége is. Ez csak a 3 és 4 görbetípusokhpz 
kötött széntelepek esetében igazolható, ameny- 
nyiben ezek autochton eredetűek.

Az ősföldrajzi viszonyok, kőzetfáciesek 
alapján való kiértékelésénél figyelembe kell 
venni, hogy egy-egy fúrás pontszerű dofcument 
szolgáltatást ad. Biztosabb kiértékelésre lehe
tőséget csak a feltételezett tengermozgás irá
nyában elhelyezett fúrásoknak ilyen jellegű 
feldolgozása adhatna.

3. Szembetűnő a Mátra- és a Bükkalja 
érintett területeinek különböző mozgásüteme.

A Bükkaljám konszolidáltabb területre uta
lóan kevesebb epirogén mozgás mutatható ki a 
fúrásszelvényekben és ennek eredményekép
pen itt a pannonvégi elsekélyesedés is kifeje
zettebben érvényesül.

A kezdeti vizsgálatok alapján felismert üle
dékképződési sajátosságok, nagyszámú kutató
fúrásra kiterjesztve lehetőséget biztosítanának 
az egyes lagúna — területek körvonalazásárt, 
azon belül a további feltárási, termelési, ill. fel
használási lehetőségek kiindulásául szolgálhat
nának.
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Xaüdyns M om ap, K-
rpaHyjioMerpHqecKHe h MHKpoMHHepfljiorimecKHC 

anajiH3bi oöpasoBaHHü i\anHona b nogropbHx 
MaTpa h ByKK

Ha ocHOBe cegHMeHTOJioi HaecKHX aHaan30B o6pa3o- 
BaHHH naHHOHa b nogropbax MaTpa h Byi<i<, BbipiicoBbi- 
BaioTCíi ycaoBHH o6pa30BaHna jiHrHHTOBbix tojiih oöenx 
TeppuTopHH. Pe3yjibTaTbi rpaHyjiOMeTpimeciciix aHaaii- 
3ob yKa3biBaioT na rpynribi nopog, cooTBeTCTBylomne pas- 
HorjiyöHHHbiM OTao>KeHHHM naryH, pacnoaox<eHHbix no 
jniHHH őepera őoabuioro ocagoaHoro SacceÜHa. OöjiacTi. 
CHoca c npn6jin3HTejibHoií ToanocTbio OKOHTypHBaHa aa- 
jioTHreHHbiMH npHMccaMH napareHe3a Tnncejibix MHHe- 
panoB, npHHagjioKaiomHx k nopogaiw, xapai<TepH30BaH- 
HblM OTflejlbHbIMH rpa(])HKaMK.

OTfleabHbie (f>a3bi ocaflKOHaKoruieHHB rio öepery 6ac- 
cetÍHa onpegejiaioT bo3mo>khocth oöpa30BaHHa xaMeH- 
Horo yrjm, o6i>eM erő, n raaBHbie xapaKTepucTHKH o(J)opM- 
jinioineH tojtuih.

Tojhuh oöenx oöJiaCTen cxogHbi no xapaKTepy; hx 
pa3JiHMnn nponcxogBT H3 anettporeHeTHMecKHX gBHMceHHn
paSHOÜ CKOpOCTII.

Az urán és a szerves anyag geokémiai kapcsolata
írta: Méhes Kálmán

Az uránnal foglalkozó irodalmi adatok sze
rint az urán felhalmozódását a kőszenekben ad- 
szorpciós, ioncserés és redukciós folyamatok 
együttesen hozzák létre. Nekraszova szerint a 
kőszén urántartalma függ a szerves anyaggal 
szoros kapcsolatban levő ásványos elegyrészek 
mennyiségétől is. Ezért az U mennyisége a 
kevés hamut tartalmazó „könnyű” kőszénfaj
tákban legkisebb, de a fajsúly és a hamutarta
lom növekedésével ennek mennyisége is növek
vő jellegű. A legnagyobb hamutartalmú kősze
nek urántartalma ilymódon 50—100-szorosa le
het a könnyű frakció (szerves anyagtartalom) 
urántartalmának.

Legnagyobb az uránkonoentráció a pirite- 
sedett kőszenekben, amelyet Mo és ritka-föld
fémek (Ce, La, Nd) növekedése kísér.

A kőszén U tartalma főleg oxid-, és bonyo
lult összetételű karbonium tartalmú vegyüle- 
■tekben lép fel, (uránszurökérc, uránkorom, kar- 
burán.) Az oxidációs övben másodlagosan ki
sebb mennyiségben uránszulfátok, uránfoszfá
tok, uránfcarbonátok, uránszulfokarbonátok és 
uránvanadátok képződhetnek. Az urán jelentős 
része azonban finoman diszpergált, ásványtani- 
íag nem mindig definiálható alakban van jelen.

Amíg a pszefites-pszammitos kőzetekben

fellépő U-ércesedés oxidációs övében az urán- 
szurokérc és a mélyebb szintekben az uránko
rom az uralkodó ásványos módosulat, a kősze
nekben az uránszurökérc az oxidációs öv legfel
ső szintjében is megtalálható. Az uránszurok- 
érc a kőszénben vékony erecskékben, szabályta
lan halmazokban, vagy finom hintésekben kon
centrálódik. Gyakori az ILOs a fuziitos kőszén 
sejtjeiben is. A tektonikailag preformált kő
széntelep morzsolásos övében az UnOs gyakran 
kötőanyagként szerepel. Nininger szerint a nö
vényi sejtek belsejét gyakran tölti ki pirit, kal- 
kopirit, bonnit, a sejtek fala pedig rendszerint 
LLOs-ból áll, amely hematittal is társulhat.

Jellemző lehet az uránoxid változatok fel
lépése az agyagos kőzetekben is, ahol az urán- 
oxid pár mikron nagyságú szferolitban koncent
rálódik, helyenként csaknem összefüggő halma
zokat alkotva. Gyakran találjuk az LLOs-at a 
piritfészkek peremein is. A homokkő uránszu- 
rokércét többnyire az agyagos, és szenes agya
gos kötőanyagban finoman diszpergált „emul
zióként” találjuk, ahol helyenként kvarcszem
cséket bérgez be és cementál.

Az urán feldúsulására többféle elképzelés 
van. Cannon szerint az uránt azok a növények 
asszimilálták, amelyek később a kőszéntelepek
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