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III. TELEPMODELLEK

1. BEVEZETÉS

Nem minden, a természetben kialakult dúsulás ásványi nyersanyagtest is egyúttal. Az ásványi nyersanyagok olyan
kőzetek, amelyekben egy vagy több ásványos összetevő a hasonló kőzetek szokásos összetételéhez képest jelentős
mértékben feldúsult. A dúsulás mértéke az adott kőzetfajtára jellemző érték többszöröse, egyes nyersanyagtípusok
esetében több tízezerszerese. Ezeknek a nyersanyagtesteknek a térbeli felderítése, majd megbízható jellemzésükhöz
szükséges mintavétel és adatgyűjtés az ásványinyersanyag-kutatás egyik legfontosabb területe. Az adatokból épített
modell a további kutatások és vagyonbecslések alapja.

A dúsulási folyamatokat térben és időben összekapcsolva és ezeket mintavételekkel alátámasztva a nyersanyag-
előfordulások képződésére vonatkozó modelleket hozunk létre. Ahhoz, hogy a mintavételeket jól tervezhessük, majd a
kapott eredményeket a földtani felépítés figyelembe vételével értékelhessük, biztonsággal tájékozódnunk kell a földtani
környezetben, térben és időben.

A saját kutatásunk adataiból kiépítendő modell létrehozásában nagy segítséget nyújtanak a korábbi kutatási
tapasztalatok alapján folyamatosan épülő telepmodellek, melyek teleptan tudományos eszközeivel készültek.

Magyar nyelven megjelent összefoglalásokként az Ércteleptan (Kiss 1982) és Nemércek földtana (Véghné 1967)
tankönyvek olvashatók, bár ezek genetikai értelmezései és telepadatai több esetben már elavultak. Most látott
napvilágot Némedi Varga (2010) Kőszénföldtan című könyve. Korszerű, a világ számos területéről gyűjtött adatokat
összeépítő telepmodell gyűjtemény Cox és Singer (1996) munkája (http://pubs.usgs.gov/bul/b1693/ ). Magyarország
nyersanyag-előfordulásainak rendszerezett leírása Jantsky és társai (1966) munkájában található.

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

 

Teleptani alapok: http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/telep00.htm

2. A KUTATÁSI TELEPMODELLEK LÉTREHOZÁSÁNAK fő célkitűzései

Az ásványi nyersanyagkutatás során a megteendő első lépések rendszerint a kevéssé ismert felépítésű terület néhány
százalékát alkotó feltárások, korábbi mélyfúrások kőzetanyagának és előfordulási jellegeinek értékelésével kezdődnek,
majd a fedett területeken mért fizikai paraméterek értelmezésével folytatódnak. Ilyen új kutatási területeken a keresett
nyersanyagfajtára összegzett tapasztalati telepmodellek alapján kezdhetjük meg a tájékozódást.

Ezeket az észlelési adatainkhoz hasonlítva kaphatunk választ arra, hogy

valószínű-e a vizsgált környezetben a keresett dúsulás jelenléte?
 
ha igen, akkor milyen irányban és milyen távolságra várható?
 
hol helyezkedik el a feltárásunk a földtani rétegsorban: alatta, felette, vagy vele egy szintben?

A válaszok megtalálására megfelelő jellemzőket kell keresnünk, ehhez alakítjuk a kutatási-mintázási tervet.

Az irodalomban szereplő genetikai telepmodellek ismert előfordulások kutatási adatainak összegzéséből készülnek.
Sokszor több kémiai elem vagy ásványi elegyrész dúsulásait kapcsolják össze egy-egy jellemző földtani környezetben.

A hasznosítható összetevők több földtani környezetben is dúsulhatnak, így például a réz (Cu) dúsulását több földtani
környezetben, üledékes és magmás és metamorf kőzetekben kialakult dúsulásokban, több jellemző telepmodellben
találjuk meg (pl. feketepalák rézércesedése – Kupferschiefer, porfíros rézércesedés dioritban, monzonitban, vagy
szkarnos rézércesedés mészkőszkarnokban) (Cox & Singer 1996).

A telepmodellekbe épített törvényszerűségek a létrehozó folyamatok, a résztvevő fluidumok összetétele, nyomás,
hőmérséklet és egyéb környezeti paraméterek összekapcsolásából születnek, és különböző méretarányban jellemzik
ércelőfordulások csoportjait, magukat az előfordulásokat, vagy azok egy elemét.

Az irodalmi összefoglalásokban szereplő telepmodellek rendszerint számos ismert előfordulás jellegeit ötvözik, de
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egyikkel sem azonosak. A közös jellemzőknél sokszor jelentősebbek az egyedi eltérések. Van néhány olyan
nyersanyag-előfordulás, amely unikális, a Földön nem ismerünk hasonló érctelepet (pl. Olympic Dam Cu-Au-U
érctelep, South Australia, Cox & Singer 1996).

A modellek méretaránya különböző. Egyes értelmezések a kontinens méretű regionális dúsulás elrendeződésekre
vonatkoznak, mások egy szűkebb terület különböző típusú előfordulásainak tér-időbeli összefüggéseire mutatnak rá,
vagy még kisebb környezetben egy-egy lokális dúsulás mértékét és okait taglalják.

A regionális méretekben összefüggő előfordulás-csoportokat metallogéniai övekként csoportosítjuk. Ilyen metallogéniai
öv például a Kárpát-Balkán paleogén vulkáni vonulata (Molnár és társai 2003). Ezeken belül egy előfordulás-csoport
modellje több egyedi előfordulás várható helyzetét, méretét, lehatárolásait foglalja össze (pl. a porfíros réz-ércesedés
modell, Sillitoe 1972). Egy előforduláson belül lokális dúsulási központok kialakulására vonatkoznak olyan modellek,
amelyekben a kitüntetett legjobb dúsulási helyek ismereteit kapcsolják össze (pl. előrehaladó oxidációs front modellje a
homokkövekben kialakuló uránércdúsulásokra, Cox & Singer 1996).

3.1 ábra:  Porfíros rézércesedés modellje (Sillitoe 1972)

A telepmodellek fejlesztéséhez szükséges ismeretanyag részletes ismertetése nem tárgya ennek a kurzusnak,
részletes kifejtésük az energiahordozók, érces- és nemérces ásványi nyersanyagok teleptanában szerepel. A jelen
fejezetben olyan földtani-környezeti paramétereket mutatunk be, amelyek a legtöbb dúsulás, gazdaságos
nyersanyagelőfordulás esetében szerepet játszanak, és ezért ezekre adatokat kell találni a nyersanyagkutatások
során.

3. Kőzettani ÉS SZERKEZETI ADATOK

A modellekben a legfontosabb információkat a dúsulások földtani környezetének anyagi jellemzői (ásványtani,
kőzettani paraméterek), illetve a létrejöttükre, későbbi deformációjukra utaló szerkezeti adatok jelentik. A földtani
környezet döntő szerepet játszik abban, hogy egy ásványos vagy kémiai elem dúsulása kialakulhat-e, s lehet-e belőle
gazdasági értékű nyersanyag-előfordulás.



A korábban említett rézércelőfordulás-típusok közül a rézpala-előfordulások anoxikus viszonyok között feltöltődött
tengeri medenceüledékekre korlátozódnak, a porfíros rézérc-előfordulások kizárólag andezit-dácit összetételű vulkáni
képződmények sekély szubvulkáni benyomulásaihoz tartoznak, míg szkarnos rézércek csak akkor várhatóak, ha ezek
a szubvulkáni intrúziók karbonátos mellékkőzetbe nyomultak.

Szinte minden nyersanyagtelep modelljében döntő fontossága van a kőzettannak. Ezekről részletesen a Földtan,
Ásvány- és kőzettan, Teleptan, Történeti földtan és Magyarország földtana tárgyak anyaga szól.

A kőzeteken megfigyelhető szerkezeti deformációk részben utalhatnak arra, hogy a nyersanyagelőfordulás
kialakulásához kedvező (vagy kedvezőtlen) hatások érték a kőzetek anyagát, részben jelezhetik azt, hogy a már
kialakult dúsulások szerkezetében elmozdulások keletkezhettek, amelynek az adott helyen várható előfordulás
tömegére lehet komoly hatása. Bizonyos deformációtípusok felülírhatnak korábban kialakult dúsulásokat,
megszüntetve azokat, vagy csökkentve azok értékét (pl. a töredezettség, breccsásodás csökkenti, viszont egy
látványos, sávos mintázatú szerkezeti irányítottság, illetve annak redőződése növeli a díszítőkő minőségű kőzetek
alkotta ásványi nyersanyagok értékét).

4. Idő

A legtöbb nyersanyagfajta keletkezése során az idő szerepe kritikus.

Az idővel kapcsolatos kérdéseink többfélék:

Mi a képződés kora?
 
Milyen hosszú volt a képződés időtartama?
 
Merre mutat a fiatalodás iránya?

a képződés kora

A földtani kor a nyersanyagtelepek esetében széles sávban változó, 3 milliárd év (pl. kovásvasérc-telepek) és a
jelenkor (pl. guano alapú foszfáttelepek, homok, kavics teraszképződmények) között.

Földtani kormeghatározás

Bizonyos nyersanyagfajták kora, leggyakoribb optimális dúsulása szűk, vagy régen véget ért földtani időintervallumhoz
kötött (pl. sávos kovás vasérc – archaikum, feketekőszén – karbon időszak). Ezek esetében az egyik legfontosabb
paraméter az őslénytani-rétegtani alapú kormeghatározás. A földtani kor becslése a hagyományos földtani
kutatások során a kezdetekben kizárólag fáciestani – rétegtani – őslénytani módszerekkel történt, a kőzetekben talált
ősmaradványfajok evolúciója alapján. Az ősmaradványok alapján kidolgozott földtani korbecslési módszerek az
élővilág utolsó, mintegy 600 millió éves fejlődési szakaszára vonatkoznak. Különösen alkalmasak voltak erre a tengeri
képződési környezetek, ahol nagy területekre kiterjedően, gyorsan történt az egyes fajok elterjedése, illetve kihalása.

Radiometrikus kormeghatározás

A kőzetek számos típusa alkalmas ún. radiometrikus kor becslésére. Ennek során a kőzeteket alkotó olyan
ásványos összetevőket vizsgáljuk, amelyek bizonyos kémiai elemek radioaktív bomlással átalakuló izotópjait
tartalmazzák. Az ilyen ásványos összetevőkben a vizsgált kémiai elem kezdeti radioaktív/nem radioaktív izotóp aránya
az idő függvényében jól követhető módon változik, bomlástermékek, leányelemek, leányizotópok keletkeznek. Kedvező
esetben ezek a kőzetben bezárva maradnak, és onnan kinyerve mennyiségük tömeg-spektrométerrel mérhető. A
bomlástermékeknek a forrásizotóp megmaradt mennyiségéhez viszonyított aránya az eltelt idő jó mértéke. A radioaktív
bomlás sebessége a különböző lebomlási folyamatokban eltérő, így az "izotóp-óra" is eltérő pontosságú. A földtani
gyakorlatban vagy a teljes kőzetet átlagmintáját, vagy annak elkülönített és koncentrált izotóphordozó összetevőjét (pl.
biotit, alunit, földpát) használják korbecslésre. A radiometrikus kor becslése – mivel a mintázás, a dúsítás, a kémiai
elemzés során számos hiba összegződhet az eredményben – egy hibaintervallum megadása mellett történik.

Anyaelem – leányelem Felezési ideje (év)

235U    – 207Pb 7,04 x 106

147Sm – 143Nd 1,06 x 1011

40K     – 40Ar 1,30 x 109



87Rb   – 87Sr 5,00 x 1010

234U   – 234Th 8,00 x 104

3.1 táblázat: Fontosabb bomlási  sorokhoz, illetve párokhoz tartozó felezési idők

3.2 ábra:  Radioaktív bomlás felezésiidő-diagramja 207Pb/206Pb izotóparánnyal,  Concordia,  Pfunze Belt, Zimbabwe  [i]

A befogadó kőzet kora azonban nem feltétlenül azonos a benne található nyersanyag korával. Lényeges, hogy a
kormeghatározást pl. egy érctestben az ércesedés során létrejött ásványokon (lehetőleg magukon az ércásványokon)
végezzük el, ha ez lehetséges.

a képződés időtartama

Egy dúsulás végleges méretét és koncentrációját az befolyásolhatja nagymértékben, hogy a kedvező keletkezési
környezet milyen hosszú ideig állt fenn, illetve a létrehozó folyamatok milyen hosszú ideig működtek.

Reziduális szárazulati dúsulások (pl. bauxitkőzetek képződése) esetén fontos jellemző az, hogy a kőzetet létrehozó
mállási folyamat milyen hosszú ideig működött. Az időtartam lehetséges értékét a fedő és a fekvő kőzetek becsült kora
alapján határozhatjuk meg.

Magmás intruzív rendszerek esetében a hidrotermális oldat cirkulációja addig jelentős, amíg az áramlását biztosító
energiaforrás, a benyomult magma hője a környezeti hőmérséklet (azaz a geotermikus gradiens alapján becsülhető
mélységi hőmérséklet) szintje közelébe nem csökken. Ez nagyméretű intrúzió esetén a több millió év nagyságrendet
elérheti. Az időtartamot ilyen esetben a benyomulás tömege, a benyomult test kristályosodásának egykori mélysége és
a geotermikus gradiens kölcsönhatásaiként becsülhetjük.



3.3 ábra:  Intruzív test  lehűlési sebessége

A fiatalodás iránya

Az üledékes kőzetekben lévő, szingenetikus eredetű nyersanyagelőfordulás (pl. kőszéntelep) egy bizonyos pontján
végzett megfigyelések egyik fontos része az, hogy a fiatalodás irányát megállapítsuk. Ez az irány egyértelmű a fiatal,
nyugodt települési üledékes sorozatok esetében, de meghatározása nehéz és figyelmet igénylő kibillent, gyűrt,
töredezett kőzetek esetében.

Gyűrt, meredek dőlésű rétegsorok esetében az eredeti üledékképződési jelenségek – elmosási felületek,
keresztrétegzettség megfigyelése, iszapcsúszási jelenségek – adnak jelzést a fiatalodás irányára.



3.4 ábra:  Üledékes keresztrétegzett,  konvolúciós szerkezet
Az elmosási felületek alapján a fiatalodás iránya a kép felső széle
felé mutat.

Töredezett, breccsás kőzetváltozatokban fontos, hogy a megfigyelés során adatokat kapjunk arra, hogy a keresett
dúsulás anyaga milyen helyzetben található – törmelékben, kötőanyagban, vagy a breccsát metsző érhálózatban –,
ennek megfelelően korolhatjuk a dúsulás keletkezését a deformációt okozó szerkezeti igénybevételhez képest.

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

 

A radiometrikus kormeghatározásról: 
http://www.agt.bme.hu/volgyesi/geofiz/3_1-4.pdf

A bomlási sorokról:
http://eundp.digitalbrain.com/bjaro.eundp/web/Bomlasi_sorok/bomlasi_sorok

5. KÖRNYEZETI hőmérséklet

A földkéregben a hőmérséklet a mélység felé nő a felszín felé irányuló földi hőáram miatt (ezt a geotermikus
gradienssel jellemezzük). Lehetnek természetes hőforrások – pl. vulkáni anyag feltörése –, amelyek a földi hőáram
képét lokálisan megváltoztatják. A földtani rendszerekben epizódszerűen vagy tartósan uralkodó magas hőmérséklet
bizonyos esetekben (pl. kőszénképződés) előfeltétele a dúsulás (telep) kialakulásának. Más esetekben a túl magas
környezeti hőmérséklet gátja bizonyos dúsulások kialakulásának; ha tehát ilyen felfűtés következik be egy területen,
akkor ott olyan nyersanyag biztosan nem keletkezhet, amely az elért hőmérséklet tartományban nem stabil.

Erre példa a szénhidrogénkutatók által kőolajablaknak nevezett hőmérséklettartomány. A tartomány alatti
hőmérsékleteken még nem, a tartomány feletti hőmérsékleteken már nem képződhet kőolaj az anyakőzetekből, így

http://www.agt.bme.hu/volgyesi/geofiz/3_1-4.pdf
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http://eundp.digitalbrain.com/bjaro.eundp/web/Bomlasi_sorok/bomlasi_sorok


nem kerülhet a természetes tározókba – csak földgáz várható (Somfai  1981).

A kőolajablak modellje a hőmérsékletnövekedés, illetve a nyomás (mélység) növekedése függvényében mutatja be a
létrejövő szénhidrogénfajtákat. A felső egyenes a magas geotermikus gradiensű, az alsó görbe az alacsony
geotermikus gradiensű területek hőmérsékletértékeit köti össze. A két határoló egyenes közötti feltételek szerint kőolaj
keletkezését valószínűsítő nyomás-hőmérséklet tartomány az ún. kőolajablak. Magas geotermikus gradiensű
területeken (pl. a Kárpát-medencében) a kőolajablak – azaz a kőolaj állapotú szénhidrogén létezésének lehetősége –
kisebb mélységben szűnik meg, mint alacsonyabb geotermikus gradiensű (pl. idős pajzs-) területeken.

3.5 ábra:  Kőolajablak-diagram

Epitermális aranyércesedési rendszereknél a hőmérséklet (nyomástól és kémiai összetételtől is függő) forráspontig
csökkenése az ércesedés egyik alapfeltétele. Agyagásvány-előfordulásoknál az ásványos összetételt befolyásolja a
létrehozó kőzetelváltozási folyamat során uralkodó hőmérséklet (pl. a kaolin alacsony és az illit magas keletkezési
hőmérsékletű telep képződése esetében).

A környezeti hőmérséklet egykori értékének becslésére számos földtani eszköz van, például:

Olyan ásványok,  amelyek eltérő kristálytani változatai a kristályosodás hőmérsékletétől függően jelennek meg (pl.
kvarc esetében alfa-kvarc 575°C felett, alatta béta-kvarc). A hatszöges rendszerben kristályosodott kvarc alakja az
575°C feletti kristályosodási hőmérsékletet bizonyítja.
 
Jellemző hőmérséklettartományban keletkező ásványtársulások jelenléte – pl. magmás kontaktusokon szkarn-
(wollasztonit, piroxén, gránát) vagy egyéb kontaktásványok megjelenése.
 
Remanens mágnesezettség megváltozása.  A Curie-pontnak megfelelő hőmérséklet elérését jelzi az eredeti
mágnesezettségi irányok elvesztése, majd új mágneses irányok felvétele a mágnesezhető ásványokat tartalmazó
magmás kőzetekben.
 
Izotóparányok megváltozása.  A megszilárdult kőzetek utólagos, 300°C fölé történt "felfűtését" valószínűsíti az, ha a
mintájukon mérhető K/Ar izotóparány az Ar elszökésével megváltozik, azaz a radiometrikus koradat jelentősen
"fiatalodik" a kőzet más úton igazolt képződési korához képest.
 
Fluidzárványok.  Amennyiben a kőzetekben optikai eszközökkel vizsgálható fluid-zárványt tartalmazó ásványfázisok
találhatók (pl. megfelelő szemcseméretű kvarc), a zárványok fluidumtartalmának felfűtése, illetve lehűtése, és
eközbeni állapotváltozásainak megfigyelése a keletkezés paleo-hőmérsékletére szolgáltat adatot.

A magmás rendszer hőmérsékletének változási sebessége a kőzetek szöveti jellege alapján becsülhető: gyors lehűlés
finomszemcsés, gyengén kristályos szövetet eredményez (pl. magmás kontaktushoz közeli lehűlési szegély).



 

3.6 ábra:  Paleohőmérséklet  eloszlása a telkibányai ércesedés környezetében folyadékzárványokon mért homogenizációs hőmérsékletek alapján
 [ii ]

6. NYOMÁS

A felszínalatti dúsulási folyamatokban a hőmérséklet mellett a másik legfontosabb rendszerjellemző a nyomás. A
kőzetek a keletkezés – diagenezis – szerkezetalakulás – felszínre kerülés – mállás folyamatok során többféle
feszültségtérbe kerülnek.

Az üledékek kezdetben atmoszferikus nyomáson jönnek létre, majd betemetődésük után a kőzetek fölött települő
kőzetoszlop litosztatikus nyomására, illetve a lemeztektonikai okokra visszavezethető feszültségek uralkodnak;
felléphetnek lokális többletfeszültségek (pl. magmás benyomulások környezetében), majd a kőzetek alkotta földtani
szerkezetek felszínre emelkedése és lehűlése újabb feszültségváltozást okoz.

A repedésrendszerekben áramló folyadékokra nyílt hidrotermális rendszerekben viszont hidrosztatikus nyomás
terhelődik.

A legtöbb több-komponensű kőzetolvadék kristályosodása (és így a maradék olvadék összetételének változása) a
nyomás, hőmérséklet és víztartalom együttes változásának függvényében alakul, menetét fázisdiagramok írják le.



3.7 ábra:  Az SiO2 fázisdiagramja a nyomás és hőmérséklet
függvényében

A különféle változatok jelenléte alapján a keletkezés idején fennállt
nyomás- és hőmérsékletviszonyokra lehet következtetni.

A vizsgált kőzetösszletet ért nyomás mértékének, illetve változási sebességének becslése is a kőzetek néhány
paramétere alapján becsülhető:

A kőzetek szerkezeti deformációja.  Meghatározott feszültségtartományok elérését bizonyítja a képlékeny deformáció
(szöveti, kristályszerkezeti irányítottság kialakulása és redőződés); a kőzetek kompetenciájától függő feszültségek
túlhaladása esetén következik be (egy gipsztelepben, vagy agyagtelepben pl. már a felszín közelében uralkodó
feszültségek mellett is).
 
A különböző metamorf ásványfáciesek megjelenése.  A képződésre jellemző hőmérséklettartomány mellett a kőzetet
ért statikus vagy dinamikus terhelés mértékét is jelzik.
 
Sokk-ásványok.  A feszültség hirtelen ugrásszerű növekedésére utalnak a kőzetekben megjelenő speciális
kristályrácsú ásványok (pl. stishovit és coesit SiO2-módosulatok).
 
Forrási jelenségek nyoma hidrotermális rendszerekben.  A nyomás hirtelen csökkenésére utalnak pl. az epitermális
rendszerből kivált ásványi együttesek szövetében.

7. VÍZ JELENLÉTE

Minden nyersanyagtelep képződési folyamatának lényeges feltétele a megmozdított összetevők szállítása; ehhez
fluidumok – leggyakrabban víz – jelenlétére van szükség, akár a felszínen, akár a felszínalatti viszonyok között.

A víz jelenlétét vagy hiányát, sok esetben áramlási irányát a felszíni folyamatok során a képződés során
valószínűsíthető terepi és éghajlati viszonyok jelzik megbízhatóan (pl. evaporitok megjelenése – vízhiány, sivatagi
körülmények, lateritképződés – trópusi esőerdő öv). Mélységi körülmények között a víz jelenlétére, mennyiségére,
összetételére a kőzetátalakulások típusából és mértékéből, a hidrotermális ásványtársulások jellegéből
következtethetünk. A víz mennyiségének növekedése vagy csökkenése egy rendszeren belül az oldatkoncentrációk
(fémionok, sók, stb.) párhuzamos változását is jelenti, s így közvetve oka lehet bizonyos ásványkiválások
megjelenésének, vagy fordítva, eltűnésének, visszaoldódásának.



3.8 ábra:  Epitermális aranyérctelep sematikus metszete,  Waihi, Új-Zéland

Víz lehet jelen a kőzet képződése során vagy azt követően felszínalatti környezetben is. A kőzetképződést követő
időszakban jelentős víztartalom tartós jelenlétére utal a magmás kőzetek intenzív agyagásványos kőzetelváltozása.
Egyes ásványi nyersanyagok kialakulásában előfeltétel a felszínalatti környezetben a víz jelenléte (pl. perlit  –
víztartalmú duzzasztható vulkáni üveg, áthalmozott agyagásvány telepek).

8. SZERVES SZÉN JELENLÉTE

Szervesszén-tartalmú anyagok felhalmozódása úgy a kőszén, mint a szénhidrogének keletkezésének alapvető
feltétele.

Számos olyan üledékes kőzetkifejlődés van, amelyekben ma elegyrészként szén, bitumen, stb. formájában jelentősebb
(1-30 súly%) mennyiségben szerves szén figyelhető meg (agyagpala, mészkő, homokkő, alginit stb). Ez reduktív,
vagyis oxigénhiányos képződési környezetre utal.

Ilyen környezetek kedvezőek sok kémiai elem kiválására pl. szulfidásványok formájában (pl. urán, mangán, réz stb). Az
anoxikus környezetek a legtöbbször földtani kor és földrajzi környezet szempontjából jól körvonalazott helyen és
időben, szintekben jelentkeznek, és gazdasági potenciáljuk is jelentős, akár szénhidrogén anyakőzeteként, akár
üledékes kőzetekhez kötött ércképződések lehetséges helyeiként (pl. Lengyelország, Németország, Kiss 1982).



3.9 ábra:  Szerves anyagban gazdag üledékek geokémiaigát-szerepe üledékes exhalatív ércesedési folyamatokban,  Howards Pass, Canada  [iii]

9. ZONÁCIÓ – A képződési FOLYAMAT KÖZPONTJÁTÓL VALÓ IRÁNY ÉS TÁVOLSÁG BECSLÉSE

Üledékes képződés

Üledékes képződési környezetek esetében a leggyakoribb eljárás ebben az esetben a lito-biofácies elemzés. A
szénhidrogénkutatási célokra kifejlesztett szeizmosztratigráfia kutatási ága ilyen fáciesértelmezéssé alakítja a
lehetséges tározószerkezeteket tartalmazó medencéről kapott szeizmikus információkat, keresve azokat a kedvező
szerkezeteket, melyek megfelelő porozitása, permeabilitása, zártsága szénhidrogén tározására nyújt lehetőséget. A
hazai szénhidrogénkutatásban például kiemelt jelentőségűek a késő-pliocén rétegösszletben egykori folyómedrek,
illetve ezekkel kapcsolatban kialakult zátonyok, deltaképződmények, mivel jelentős méretű, jó porozitású homokköves
tározószerkezeteket tartalmazhatnak.

felszínalatti képződés

Felszínalatti képződési folyamatok esetében a kőzetek és átalakulási termékeik összetevőinek zónás, öves
megjelenése a legtöbbször felismerhető, képződési távolságra utaló jelleg. Sekélymélységű szubvulkáni-intruzív
környezetben útmutatást adhatnak a szulfidos fázisban kivált ércásványok. Ennek során keletkeznek központ-közeli
környezetre jellemző dúsulások és a perifériák felé ezt felváltó, egyre alacsonyabb hőmérsékletre és koncentrációra
utaló dúsulások (Cu, Pb, Zn). A felszíntől a mélység felé szintén zónánként változó a domináns érces kémiai
összetevő (Hg, As, Sb, Au, Pb, Zn, Cu, Mo). Kedvező esetben olyan ásványok is kísérnek ércesedést, amelyekbe a
képződés idejében fluidumok záródtak be. Ezek kémiai összetételi elemzésével, a zárványok anyagából becsülhető
hőtörténet vizsgálatával a környezetben a képződéskor uralkodó oldatkoncentráció- és hőmérsékletviszonyok
térképezhetők.

10. PÉLDÁK ÖSSZETETT NYERSANYAGTELEP-MODELLEKRE

Mississippi Valley-típus

Karbonátos kőzetekben jelentkező epigenetikus Pb-Zn telepek modellje



3.10 ábra:  Mississippi Valley-típusú Pb-Zn ércesedések genetikai  modellje

Az ábra a Mississippi Valley-típusú Pb-Zn érctelepek modelljét mutatja be. Ezek az ércelőfordulások szervesanyag-
tartalmú üledékes kőzetekben alakulnak ki, részben dolomit és mészkő, részben márga befogadó kőzetben. A
kőzetekben az ércképződéshez szükséges permeabilitást a képződést követő szerkezeti deformáció, illetve kiemelt
területeken az egykori karsztosodás oldási folyamatai alakították ki. A fémtartalom forrását az esetek többségében
medencefenéki, nehézfémtartalmú oldatok feláramlásával, az ehhez szükséges kén forrását a környezetben található
evaporitokkal magyarázzák.

Ugyanerre a teleptípusra vonatkozó adatok összesítésével statisztikai értékelés is készült. Ez arra ad választ, hogy egy
teleptípus modelljéhez kapcsolódó előfordulások fő mennyiségi paraméterei (tömeg, ércmennyiség, átlagkoncentráció)
milyen eloszlást mutatnak. A görbék bal oldalán a legkisebb ércmennyiségek, illetve átlagos minőségértékek
szerepelnek, jobb oldalán a legnagyobb értékek, azaz a teleptípus legnagyobb előfordulásai. Az alábbi görbékből 20
előfordulás összesítésével az olvasható le, hogy (1) az adott teleptípushoz tartozó ércekben a telepek ásványvagyona
ritkán kisebb, mint 2,2 M tonna érc, átlagosan 35 millió tonna ércvagyonnal rendelkeznek, a legnagyobb telepek
ércvagyona meghaladja az 540 millió tonna értéket. A telepek minőségére vonatkozóan kiolvasható, hogy (2) a
leggyengébb minőségű, még ásványvagyonként minősített előfordulások Zn-tartalma meghaladja az 1,4% Zn-t,
átlagosan 4% körüli Zn-tartalom várható, de a legjobb telepek Zn-tartalma elérheti a 12%-ot is.



3.11 ábra:  A Mississippi Valley-típusú Pb-Zn-telepek cinkminőség-eloszlási diagramja

Tokaji-hegység

A riolitvulkáni működéshez kapcsolt nemérces szilikátásvány-dúsulási modell

A modellt a nemérces ásványi nyersanyagok 1960-as években általa vezetett földtani kutatásainak tapasztalatai
alapján dolgozta ki Mátyás Ernő (2004). A modell alapján a terület vulkáni-üledékes fácieselemzése segítségével
lehetett a különböző nemesagyagásvány-telepek (kaolinit, illit, bentonit) és egyéb kapcsolódó nyersanyagok (diatomit,
zeolit, kvarcit stb.) helyzetét valószínűsíteni. A modell a hidrotermális tevékenység során képződött agyagásvány-
együttesek pozícióját jelezte előre, hasonló modell később az ugyanezen tevékenységből származó érces
kifejlődésekkel kapcsolatban az intenzív agyagásványosodás modelljeként vált ismertté. A modell alapján a kaolinit-
domináns agyagásvány-előfordulások a hidrotermális centrumokban, a montmorillonit-típusú agyagásványok alkotta
bentonitok a centrumoktól távoli zónákban, az illit-típusú dúsulások a centrumok mélységi folytatásában várhatóak.



3.12 ábra:  A Tokaji -hegységi  nemérces ásványinyersanyag-dúsulások földtani modellje (Mátyás 2004)

11. Forrásgyűjtemény

  

 

HIVATKOZOTT IRODALOM

Cox, Dennis P. – Singer, Donald A. 1996: Mineral Deposit Models. USGS Bulletin1693, 206p. URL:
http://pubs.usgs.gov/bul/b1693/Acover.pdf
Goodfellow 2004:
Mátyás Ernő  2004: Geológia geológusok, bányamérnökök részére és mindenkinek. Mád, 371 p.
Molnár F. 2010:
Molnár F. – Zelenka T. – Pécskay Z. – Bajnóczy B. 2003: Metallogeny of Paleogene and Neogene volcanic belts in
Hungary. In: Eliopoulos et al (eds) :  Mineral Exploration and Sustainable Development. Millpress, Rotterdam, pp. 1205-
1208.
Sillitoe, R. 1972: A Plate Tectonic model for the Origin of Porphyry Copper Deposits. Economic Geology 67,  pp. 184-
197.
Vinyu – 2001:

A TÉMÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKFOLYÓIRATOK

Economic Geology (and the Bulletin of the Society of Economic Geologists):
http://www.segweb.org/EG/eg.htm

Földtani Kutatás: http://www.foldtanikutatas.hu/foldtkut/index.html

Geology of Ore Deposits (Geologija Rudnih Mesztorozsgyennij):
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?name=geolore&page=main

Mineralium Deposita: http://www.springerlink.com/content/100445/

Ore Geology Reviews: Journal for Comprehensive Studies of Ore Genesis and Ore Exploration:
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503354/description

Resource Geology: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291751-3928

SZEMELVÉNYES SZAKIRODALOM

Bateman, Alan M. 1951: The Formation of Mineral Deposits. Wiley, New York – Chapman & Hall,  London,  371 p.
Evans, Anthony M. 1993: Ore Geology and Industrial Minerals. Blackwell, Malden/Oxford/Carlton,  389 p.
Jantsky Béla (szerk) 1966: Ásványtelepeink földtana. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 314 p.
Kiss János 1982: Ércteleptan I. Tankönyvkiadó, Bp,  254 p.

http://www.segweb.org/EG/eg.htm
http://www.segweb.org/EG/eg.htm
http://www.segweb.org/EG/eg.htm
http://www.foldtanikutatas.hu/foldtkut/index.html
http://www.foldtanikutatas.hu/foldtkut/index.html
http://www.foldtanikutatas.hu/foldtkut/index.html
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?name=geolore&page=main
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?name=geolore&page=main
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?name=geolore&page=main
http://www.springerlink.com/content/100445/
http://www.springerlink.com/content/100445/
http://www.springerlink.com/content/100445/
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503354/description
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503354/description
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503354/description
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1751-3928
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1751-3928
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1751-3928


Kiss János 1982: Ércteleptan II. Tankönyvkiadó, Bp,  731 p.
Misra, Kula C. 2000: Understanding Mineral Deposits. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London,  845 p.
Némedi Varga Zoltán 2010: Kőszénföldtan. Bíbor, Miskolc, 245 p.
Somfai Attila 1981: Kőolaj- és földgáztan. Tankönyvkiadó, Budapest, 187 p.
Végh Sándorné 1968: Nemércek földtana. Tankönyvkiadó, Bp,  283 p.

12. FELADATOK

FELADATOK - 3. LECKE

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Adja meg a helyes válaszokat! 

1. Mekkora területek tulajdonságait írják le a metallogéniai övek?
 

 
 

több m2

 
néhány hektár

 
 

 
többezer km2

 
több km2

2. Egészítse ki a mondatot a helyes fogalommal! 
Szkarnos rézércek csak akkor várhatóak, ha ezek a szubvulkáni intrúziók
........... mellékkőzetbe nyomultak.
 

 
 

karbonátos  
  

3. Válaszd ki a 40K - 40 Ar izotóp pár felezési idejét az alábbiak közül?
 

 
 

10-12 sec
 

5864 év

 
 

 
1,30 x 109 év

 
7,04 x 106 év

4. hány celsius fok alatti környezeti hőmérséklet esetén várható kőolaj egy
szénhidrogén tárolóban az olajablak modell alapján?
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5. a laterit képződésében a víz alábbi formában rendelkezésre álló formája
játszik szerepet:
 

 
 

trópusi esőerdő övi csapadék
 

pórusvíz

 
 

 
hidrotermális oldat cirkuláció

 
karsztvíz áramlás

6. Az anoxia jelentése:



 

 
 

oxigénhiány
 

oxigén egyensúly

 
 

 
oxigén eltávozás

 
oxigénfelesleg

 Egészítse ki a mondatot! 

7.  pontnak nevezzük a mágnesezettség

megjelenésekor fennálló hőmérsékletet mágnesezhető anyagokban. 

 
Rendezze az ásvány kiválás mélységének növekvő sorrendjébe az alábbi kémiai
elemeket! 

8.

 

1 

 

Pb
Au
Cu
Sb
Zn
Mo
As
Hg

 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

 Adja meg a helyes választ! 

9. Melyik állítás a helyes?
 

  
Karbonátos kőzetekben jelentkező epigenetikus Pb-Zn telepek modellje a
Mississippi Valley-típus.

  
Törmelékes kőzetekben jelentkező diagenetikus Cu-Zn telepek modellje a
Mississippi Valley-típus.
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