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Bauxitteleptani jellegzetességek vizsgálata 
mélyfúrási geofizikai mérésekkel, 

és ezek jelentősége az ipari bauxitkutatásban
N  Y  E R O E  S  L A J O S *  — M I N D S Z E N T  Y A N D R E A *

A  dolgozat a természetes gammasugárzás-mérés újszerű bauxitgenetikai és gyakorlati bauxitkuta- 
tási alkalmazásának tárgyában megindult vizsgálatról ad tájékoztatást.

В работе дается информация об исследованиях, направленных на изучение возмож
ности практического применения метода гамма-каротажа в разведке на бокситы и в решении 
вопросов их происхождения.

The paper reviews the investigations initiated concerning a new application of natural gamma 
radiation measurements for bauxite genetical and bauxite prospecting purposes.

Bevezetés
A magyarországi karsztbauxitok települési formái, képződései, felhalmozódási 

viszonyai igen változatosak, a réteges telepektől a kanyonszerűekig több alap
típus és ezek kombinációi fordulnak elő. A bauxit ásvány — kőzettani össze
tétele, szöveti jellege (a bauxitképződés és a későbbi folyamatok összetett hatása 
következtében) — igen változatos.

Ismert, hogy a bauxitkutató fúrások korszerű, magfúrásos technológiával 
mélyülnek. Emellett a kutatási mód mellett kellett (és kell) kialakítani azt a 
mélyfúrási geofizikai információrendszert, amely hatékonyan egészíti ki (eseten
ként pótolja) a hagyományos módszereket.

1 A bauxitkutató fúrások mélysége 50— 500 m, átlagmélysége 100 — 150 m, 
a kutatás üteme gyors, így a földtani információt is hordozó analóg mélyfúrási 
geofizikai szelvények „versenyképességét” a közvetlen és gyors hasznosítási le
hetőség biztosítja.

Az előttünk álló főbb feladatok:
— A bauxittelep súlyponti tektonikai problémáinak megoldásához a szel

vénykomplexumnak kőzettani alapú szintezési (korrelálási) lehetősé
get kell biztosítani.

— A harántolt nyersanyagról mennyiségi adatokat kell szolgáltatni már a 
mérés alkalmával a terepen.

— A karbonátos feküről mechanikai, vízföldtani jellemzést kell adni víz
földtani és bányászati problémák megoldásához.

Ez alkalommal a természetes gammasugárzás-mérés újszerű bauxitgenetikai 
és gyakorlati bauxitkutatási alkalmazásának tárgyában megindult vizsgálatról 
adunk tájékoztatást.

Sugárzó anyag a bauxitokban
Mint ismert, az üledékes rétegsorban az agyagos-márgás kőzetek általában 

a K40 izotóptól származó magas aktivitással jelentkeznek. A bauxitok agyagos

* B a u x it  K ú t. V., B a la to n alm ád i.
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komponense azonban szinte teljes egészében kaolinitből áll, kálium tartalmú 
ásvány csak helyenként fordul elő, s a környezetnél mintegy 10X nagyobb akti
vitását a tórium és urán dúsulása okozza.

Ezek mennyiségére (francia, jamaikai, jugoszláv stb.) karsztbauxitokra 
különböző szerzőktől [1] [2] és hazai adataink szerint is kb. az alábbi átlagok 
adhatók meg:

Th: 45 — 55 g/tonna
U: 10 -1 8
Th/U 5 ,0 - 2,5 ”

A két elem közül jól követhető, szabályszerű viselkedést csak a tórium mu
tat. Hazai irodalmi adatok [5] [6] és saját vizsgálatunk szerint az érc tórium- és 
alumínium-tartalma között viszonylag jó a korreláció.

A közelmúltban feltárt egyik bauxitterületen a teljes bauxitminőségi tar
tományt átfedő (1. ábra bal oldala) mintavizsgálatokból (36 db fúrás, 410 db 
minta) az 2. ábrán mutatott eredmény adódott.

1 . á b ra  P u c . 1 F ig . 1 ,

A korreláció-számítás eredményét az ábra jobb oldali részén mutatjuk be. 
A tórium koncentrációhoz tartozó A1203 adatok kiátlagolása után a nyert 
ponthalmazhoz 20 g/t tórium egységenként növekvő intervallumokra regresz- 
sziós egyeneseket számítottunk.

Az ábrán közölt értékek szerint a 0 — 70 g/t tartományban az Al203-al kb. 
0,8-as a korrelációs tényező.

Látható, hogy a Th-tartalom további növekedését az Al-tartalom már nem 
követi.

A szorosnak mondható korreláció, illetve a nagy Th-értékeknél történő kor
reláció-romlás a Th bauxitba kerülésének két módjával hozható összefüggésbe: 

2. A 4 vegyiértékű tórium adszorptíve szorosan kötődött a kolloid szusz
penzió vagy gél formájában jelentkező bauxitos alapanyaghoz.

Ezen belül az eltérő kolloidkémiai tulajdonságú Al, Ti, Fe, Si hidroxidok, 
ill. oxidhidroxidok közül feltételezhetően az első háromhoz kapcsolódik.
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2. Az adszorpciósan kötődő tóriumon kívül a bauxitban helyenként 0,1 — 
0,2%-ban előforduló cirkon (mint jellegzetes tórium tartalmú ásvány) is Th- 
hordozóként szerepelhet.

Az urán mint ismert, jóval mozgékonyabb a tóriumnál. Feltételezésünk szerint 
a tóriumhoz hasonlóan került a bauxitos alapanyagba, ahhoz adszorpciósan 
kötődött. Ezt a ,,zavartalan helyzetű” bauxitszelvényekben egy viszonylag 
egyenletes, 10 — 18 g/t mennyiségű uránszint igazolja. Mobilitásából következő
en a bauxitot ért utólagos hatások közvetlenül vagy közvetetten ezt az alapszin
tet megváltoztatták: helyi kioldás vagy akkumulálódás jött létre.

Bauxitgenetikai, bauxitkutatási összefüggések

A karsztbauxit genetikai problémái között szerepel a bauxitoá anyag fel- 
halmozódásának, leülepedésének, a leülepedést követő eseményeknek a rekonst
rukciója.

Néhány kiragadott példán keresztül megkíséreljük bemutatni, hogyan tük
röződnek ezek a természetes gammasugárzás-szelvényeken.

A 2. ábrán egy rétegszerű bauxittelep (melynek feküje triász dolomit, fedője 
triász dolomit anyagú eocén breccsa) és néhány, fúrásban felvett természetes 
gammasugárzás-szelvény látható.
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— ,,a” és ,,b” jelű szelvényen az előzőekben említett zavartalan helyzet 
látható, mind az ércminőség, mind az U-, Th-tartalom egyenletes.

— „c” jelű szelvényen a zavartalan helyzet megszűnik: vastartalom-csök
kenés, kén- és urántartalom-dúsulás következett be.

A bauxitot ért kénhidrogénben (H2S)dús deszcendens óldatok okozta reduk
ciós hatásra a bauxitban levő hematit és goethit Fe3+ tartalma redukálódott és 
piritté, markazittá [esetünkben feltételezhetően nagyobb oldott széndioxid (C02) 
tartalom hatására] szideritté alakult, illetve a kétvegyértékű vas ionok egy 
része oldott formában eltávozott. [3]

Ez a környezet a bauxittal kapcsolatba kerülő hatvegyértékű uránt is négy
vegyértékűvé redukálhatta és így kicsapódását is elősegítette.

Tekintve, hogy a közvetlen fedő itt nem mocsári fácies, a redukciós kör
nyezet kialakulása egy, a telepet közelben keresztező szerkezeti vonal feltétele
zésével magyarázható. Ez a szerkezeti vonal ui. mint jó vízvezető ,,csatorna” 
lehetővé tehette a nagyobb távolságokból érkező reduktív kémhatású oldatok 
vándorlását és a bauxittal való közvetlen kapcsolatba kerülését is.

— ,,d” jelű szelvény ismét zavartalan helyzetet jelez.
Ez a négy fúrásszelvény a tektonikai térkép szerint — a „c” jelű szelvény 

közelében feltüntetett idős, lepusztult alaphegységi vetőtől eltekintve — egy 
tektonikai blokkban van.

Az ,,e” jelű szelvényen több sugárzóanyag-dúsul ást mutató szintet figyel
hetünk meg, a fúrás környezete más tektonikai blokkba tartozik, több ,,zavaró” 
hatásnak volt kitéve, elemzési adatait részletezve a 3. ábrán mutatjuk be.

A fúrás magminta-anyagából (az ábra bal oldalán) részletes vegyelemzés és 
sugárzóanyag-elemzés készült. Ezek egy részét diagramban rajzoltuk föl.
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A bauxiton belüli jellegezetes szintek „rétegek” alapján a környezet bauxit- 
jának felhalmozódását a következőképpen képzeljük el:

,,a” jelű ciklus kezdetén az üledékgyűjtőbe urán-rádiumban dús oldatok is 
érkeztek. Nincs kizárva azonban, hogy a sugárzó anyagoknak a ciklus alsó szint
jében megfigyelhető felhalmozódásában az is szerepet játszott, hogy itt átme
netileg az üledékcsapda alján redukciós környezet (pangó vizek) alakult ki, 
erre mutat az átlagosnál kissé magasabb (kb. kétszeresen nagyobb) kéntarta
lom is.

,,b” jelű ciklus kezdetén két lépcsőben szintén sugárzó anyagban dús oldatok 
érkezésére utaló csúcsok láthatók.

A környezeti körülmények változására utal, hogy e két szint — ellentétben 
az előzővel — rádiumot nem tartalmaz.

„c” jelű ,,réteg” a magas, egyenletes tóriumszint alapján különíthető el.
Egy másik bauxitterületünkön a telepek lencsés és töréses árkos formában 

fordulnak elő. A fekü triász dolomit, a közvetlen fedőben a terület nagyrészén 
mocsári fáciest, agyagot, kőszénnyomcs agyagot találunk.

A bauxitfelhaimozódás után a terület süllyedése talajvízszint emelkedést, 
majd mocsári környezet kialakulását tette lehetővé. A bauxitlencsék felső szint
jeiben az előzőekben már említett, irodalomban részletesen taglalt [3] redukciós 
folyamatok játszódtak le. Ezek a bauxit alumíniumtartalmát lényegesen nem 
érintették, egyéb, mobilisabb elemeknél, köztük az uránnál azonban változásokat 
okoztak. Szemléltetésül a 4. ábrán mutatunk be három szelvényt.

A folyamat során többek között uránkioldás, vastalancdás, majd a felső 
szintekben — az érkező oldatokból — relatív urándúsulás következik be.

4. ábra Puc. 4 Fig. 4
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Irodalmi adatokkal [4] összhangban és megfigyeléseink szerint nagyobb 
szervesanyag tartalom esetén (,,b” jelű szelvény) a bauxitlencse peremi részein 
ennek az anomális redukciós övnek a vastagsága és urántartalma növekszik.

A terület egyes részein a bauxittelepek alján is jelentkeznek reduktív kör
nyezetre, utaló (vastalancdott) szintek (,,c” jelű szelvény), aminek létezéséről 
további ősföldrajzi következtetések vonhatók le.

Nem részletezve megemlítjük, hogy a többi bauxitterületünkön is a bemu
tatottakhoz hasonló anomáliák találhatók a természetes gamma szelvényeken. 
A telepszerű halimbai előforduláson a 3. ábrán közölthöz hasonlóan felhalmozó- 
dási — áthalmozódási szakaszokat, az iharkúti terület lencsés— árkos—töbrös 
telepeinél pedig helyenként — a lépcsőzetesen változó szelvény alapján — fel- 
halmozódási szakaszokat lehet elkülöníteni.

Következtetések, további feladatok

1. A két fő radioaktív elem a bauxitos anyag felhalmozódása utáni folya
matok során eltérően viselkedik:

— a Th-tartalom szorosan kötődik az eredeti alapanyaghoz,
— az U könnyebben mobilizálódik és helyenként relatíve feldúsul.
2. Az érc tóriumtartalom-szelvénye a mélyfúrási geofizikai gyakorlatban 

az eddigi integrális természetes gammaszelvénynél egyértelműbb ,,bauxit indi
kátor’’-szelvényként alkalmazható.

3. A tóriumtartalom mérése bányabeli geofizikai gyors ércminősítő eljárás 
alapja lehet.

4. A bauxiton belüli redukált szintek minőségileg is jól mérhetők, a genetikai 
következtetéseken túl jelzik a kén mint szennyező elem feldúsulását.

5. A természetes gammasügárzás-szelvény anomáliái bauxiton belüli korrelá
ciót tesznek lehetővé, elősegíthetik a bauxitképződés időszakában már meglevő, 
azt preformáló (idősebb) tektonikai kép megrajzolását.

6. A szelvényezési eszközök bauxitkutatási egységesítésével és fejlesztésével 
adott a lehetőség a természetes gammasugárzás-mérés felhasználási körének 
kiszélesítésére.

7. Fentebbiekből következően az eddigi integrális detektálási mód mellett 
rendszeressé kell tennünk az energiaszelektív méréseket is.
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