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VI. GEOKÉMIAI KUTATÁSI MÓDSZEREK
1. BEvEZETÉS
A geokémia alaptudományi ágai a kémiai elemek litoszférában észlelhető eloszlásaival és vándorlásaival
foglalkoznak.
A nyersanyagok kutatására alkalmazott geokémia azokra az elemekre fordít elsősorban figyelmet, amelyek a litoszféra
felépítésében csak kisebb mennyiségben vesznek részt, így egy ásványi nyersanyagtelepben nagyságrendekkel
megnövekedett koncentrációjuk éles kontrasztot képez a környezethez képest.
A geokémiai nyersanyagkutatási módszerek olyan eljárások együttesei, amelyeknél a felszínre ki nem búvó
nyersanyagtest, dúsulás közvetlen kutatása helyett az azt fedő, illetve arról elszállított mállási termékek (oldott anyag,
törmelékes üledékek, hordalékok, talaj) ásványos és kémiai összetételét vizsgáljuk.
Nemcsak az egyes elemek emelt vagy éppen lecsökkent koncentrációja nyújthat hasznos információt, hanem több
elem koncentrációjának egymással korrelált változása, valamint egyes elemek izotóparányának alakulása is. Az
anomális koncentrációk térbeli elhelyezkedése alapján körvonalazzuk a fedett dúsulás lehetséges helyét. Ez az
előkutatások egyik hatékony módszeregyüttese. Az 1930-as években a Szovjetunióban fejlesztették ki, és az 1950-es
évektől vált általános kutatási eszközzé a világ más részein is.
A módszereket jellemzően ércelőfordulások, kisebb részben pedig fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz)
előfordulásainak kutatása során használjuk. Azonos metodikát követnek, de az emberi tevékenységek által okozott
anomáliák észlelésére összpontosítanak a szerves és szervetlen környezetszennyezéseket felderítő geokémiai
módszerek.
A geokémiai kutatási módszerek alacsony költséggel képesek a feltételezett ércdúsulás környezetéről, illetve a
vizsgált terület felszínközeli zónájáról előzetes képet adni, ezért abból a célból alkalmazzák ezeket, hogy a nagyobb
költségű, de már közvetlenül az érctestet megmintázó kutatófúrások telepítését alaposabban előkészítsék.
TOVÁBBI

INFORMÁCIÓK

Néhány alapvető fogalom: http://www.mafi.hu/microsites/geokem/Click1.htm
Geokémiai linkgyűjtemények:
http://www.geo.cornell.edu/geology/classes/Geochemweblinks.HTML
http://www.geochemistry.com
http://home.nas.net/~dbc/cic_hamilton/geo.html
http://library.iem.ac.ru
Virtuális kémiai könyvtár: http://www.chemlin.net/chemistry/geochemistry.htm

2. ÁSvÁnYOK ÉS KÉMIAI ÖSSZETÉTELÜK
A litoszféra szilárd anyagai ásványokból felépült kőzetek. Az ásvány a földkéreg (és a földön kívüli objektumok)
természetes eredetű anyaga, aminek kémiai összetétele jellemző az ásványra, és egyetlen képlettel leírható. A legtöbb
ásvány kristályos szerkezetű. Ez annyit jelent, hogy az ásványokat felépítő atomok meghatározott mennyiségi
arányban vannak jelen, és meghatározott térbeli elrendeződést követnek. A pozíciókat az atomok elektronhéja rögzíti a
legkülső valenciaelektronok révén. A kristályrácsok döntő többségében ionos és kovalens kötések különböző
elrendezésű váltakozásából felépült, az ásványra jellemző atomi vagy olykor rácspontjaikban molekulákat tartalmazó
szerkezetek; kisebb jelentőségűek a fémes (pl. termésfémek), illetve a hidrogén- és Van der Waals-kötések (pl.
kristályvizet tartalmazó ásványok). A legtöbb ásvány esetében nem lehet egyértelműen besorolni a kötéseket egyik
vagy másik típusba.
A kovalens kötéseknél a valenciaelektronokból kialakuló elektronpárok révén összekapcsolódó atomokból épül fel a
rács. Nagy stabilitású kristályrács jöhet létre (pl. gyémánt), de ugyanazon anyagból akár gyökeresen más fizikai
tulajdonságú kristály is kialakulhat (pl. grafit).
Az ionos kötésben az egyik atomból (vagy kovalens belső kötésekkel rendelkező molekulából) a legkülső

elektronhéjon levő elektron(ok) a szomszédos atom elektronhéjába épül(nek) be, és mindkét atom ionos formába kerül.
Az eltávozó, ill. a felvett elektronok számát nevezzük az ion töltésszámának. Vannak olyan elemek (pl. a csupán egy
valenciaelektronnal rendelkező alkáliák), amelyek csak egyféle töltésszámú iont képezhetnek, míg más, több
vegyértékűek többfélét is (pl. vas, mangán, kén). A fémek, amelyek általában kevés valenciaelektronnal rendelkeznek,
azok leadásával pozitív töltésű kationná alakulnak, míg az ásványokban hozzájuk kapcsolódó negatív töltésű anionok
általában nem fémesek, és nagyon gyakran komplexek (pl. hidroxid, karbonát, szulfát). Az így létrejött kationok és
anionok elektrosztatikusan vonzzák egymást. Az ellentétes töltésű ionok azonban csak bizonyos határig közeledhetnek
egymáshoz, mert a túl közel kerülő elektronfelhők taszító hatása megakadályozza a további közeledést és végső
fokon az ionok egybeolvadását.
Az ionos kötések esetén az elemtársulások kialakulását és stabilitását az ionméretek (ionrádiusz) és vegyértékek
határozzák meg. A belépő ionok mérete (rádiusza) a rács fizikai stabilitását, míg a vegyértékek egyensúlya az
elektromos egyensúlyt biztosítja. A tisztán ionos kötésű ráccsal rendelkező ásványok rendszerint könnyebben
oldódnak, s jobban szállítódnak a felszíni és felszínalatti vizekben (pl. kősó, Ca-Mg sók).
A kötéstípuson túl jelentős hatású a kristályrács típusa. Felszíni viszonyok között például a CaCO 3 a magasabb
szimmetriájú kalcit formájában stabilabb, mint aragonitként.
A mállási folyamatok ezért a mállásnak kitett kőzetek egyes ásványos elegyrészeire szelektíven és specifikusan
hatnak: egyes elegyrészek könnyebben, mások nehezebben mobilizálódnak, s így a szállítási folyamatok során
elkülönülhetnek, pl. visszamaradva feldúsulhatnak a mállási kéregben (spinellek, cirkon, gránátok, bauxitásványok,
stb), vagy ellenkezőleg, eltávoznak a mállási kéregből (pl. földpátok, evaporitok, rézásványok).
TOVÁBBI

INFORMÁCIÓK

Ásványfajok összetétele, szerkezete, egyéb adatai:
http://www.galleries.com/minerals/byname.htm
http://www.minerals.net
http://webmineral.com
Kémiai kötéseket bemutató animációk:
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp02/02020.html

3. ELEMELOSZLÁSOK

ÉS nYERSAnYAGTELEP - képződés

Az elemeknek a földkéreg átlagos összetételű kőzeteiből ismert gyakorisági sorrendje számos földtani folyamat révén
felborulhat egyes kőzettestekben. A magmatizmus során az olvadáspontok különbsége miatti szelektív beolvadás,
illetve kristályosodás okoz elkülönülést. Ennél is intenzívebb hatású lehet az illóanyagok, valamint a fluidumok
(elsősorban a víz) által oldott anyagok szállítása és kicsapódása. Erre elsősorban a magmás test szegélyzónájában
kerül sor. Metamorfózis és mállási, üledékképződési folyamatok során szintén a vizes oldatban szállított anyagok
szerepe meghatározó.
Az adott kőzettestben feldúsuló anyagok gyakran nem új ásványokat alkotnak (erre nincs is szabad tér), hanem
meglévő ásványokba épülnek be metaszomatózis útján. Az ionos kötésű rácsszerkezetekben az alkotó ionok más
elem ionjaival történő helyettesítésének valószínűsége az ionrádiusz hasonlósága és az elektromosan kiegyenlített
rácsszerkezetet eredményező töltésszám irányában nő, és az alábbi csoportokba sorolható (csak tisztán ionos
kötések esetében):
azonos ionrádiusz, azonos töltésszám esetén azonos valószínűségű a rácsba beépülés;
hasonló ionrádiusz és azonos töltésszám esetében a kisebb rádiuszú ion lép be könnyebben a rácsba;
hasonló ionrádiuszú és eltérő töltésszámú ionok esetében a nagyobb töltésszámú ion lép be könnyebben ugyanabba
a rácsszerkezetbe.

A fenti helyettesítések révén kialakuló dúsulások az elemek elsődleges geokémiai eloszlásában a befogadó közegtől
függő jelentős eltéréseket okozhatnak. Az ultrabázisos kőzetek Fe-Mg-szilikátjaihoz például jellegzetesen kapcsolódik
a Ni, Cu, a magnetitben, más spinellszerkezetű ásványokban pedig jellegzetes beépülő elem a Zn.
Az anomáliák kialakulásában tehát meghatározó szerepet játszik:
az egyes elemek kiindulási gyakorisága,
termodinamikai sajátosságai,
az atom vagy ion mérete és töltése,

valamint vízben való oldhatósága.

Az adott folyamatban releváns paraméterek rokonsága okozhat korrelációkat a kialakuló gyakoriságban. Néhány
elemkapcsolat ritkább elemek nyomkövetésére is alkalmas: a jobban szóródó Hg például a Pb-, Zn-, Ag-, Cu-szulfidérc
vagy Au-érctelepek jelzője lehet, az arzén gyakran kísér Au-telepeket, a molibdén gyakori a W-dúsulásokban.

6.1 ábra: Az ionrádiuszok és a töltésszám kapcsolata

Az elsődleges kémiai elemeloszlások előbbiekben vázolt anomáliái a legtöbb (érces) ásványi nyersanyagtelep
legfontosabb elemforrását jelentik. Ezért a nagyobb területek, régiók kőzettani, szerkezeti arculata (és az ehhez
kapcsolódó, a környezethez képest az egyes kémiai elemek dúsult mennyiségben való jelenléte) egyúttal a lehetséges
ércelőfordulások zónáit is kijelöli (metallogéniai övek, provinciák).
TOVÁBBI
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Háttér és anomáliák: http://www.geochem.zip.com.au/Anomalies.htm
Különféle ionok rádiuszai a kristályrácsban:
http://abulafia.mt.ic.ac.uk/shannon
http://v.web.umkc.edu/vanhornj/shannonradii.htm

4. Elsődleges ÉS MÁSODLAGOS

SZÓRÓDÁSI UDvAROK

A szóródási udvarok az érctest elsődleges kőzetkörnyezetében vagy a fedő mállási zónában alakulnak ki.
Elsődleges szóródási udvarok a nyersanyagtestekkel szomszédos mellékkőzetekben alakulhatnak ki, fokozatos
koncentráció-növekedéssel jelezve a nagyobb mértékű dúsulás közelségét. Ezekben a jellemző elemtartalom
koncentrációváltozása utal a nagyobb mértékű dúsulás lehetséges helyére, irányára.

6.2 ábra: A rétegkövető érctestet metsző törések mentén kialakult elsődleges szóródási udvar

Másodlagos elemszóródás a kőzetek mállása, az ásványos alkotórészek talajba, szállított üledékekbe történő
áthalmozódása, üledékként vagy oldott formában történő szállítódása révén alakul ki. A rejtett primér dúsulások felett
sokkal nagyobb kiterjedésű dúsult folt jön létre, amely a legtöbbször felszíni mintázással kimutatható. A szóródás
mértéke a kezdeti elemtartalomtól, az elem mobilitásától és a közeg pH és Eh viszonyaitól függ. Ez egyes esetekben a
kutatás során megtévesztő is lehet: kisméretű, de magas koncentrációjú primér dúsulások (pl. vékony érctelérek) nagy
kiterjedésű dúsulási csóvákat, anomáliákat hozhatnak létre.
A érctelepeket jelző másodlagos szóródási udvarok a felszínközeli helyzetbe került érctestek mállása, oxidációja
hatásaként alakulnak ki azokban a mállási termékekben (regolitban, hordalékban, talajban), illetve egyéb természetes
közegekben (vízben, növényekben), amelyekben a mállás során kiszabaduló szemcsék, kémiai elemek feldúsulnak,
felhalmozódnak.

6.3 ábra: Ólom -cink érctest felszíni mállása nyomán kialakult Pb-Zn mederüledék-anomália

A kisebb mobilitású Pb a forrás közelében kis kiterjedésű anomáliafoltot teremt, a nagyobb mobilitású cink a meder
folyásirányában jelentősen elnyúlt csóvát alkot.

A másodlagos szóródási udvarok kialakulását, elemösszetételét, intenzitását, méretét a primér elemforrás összetétele
és az ezt érő mállási folyamat jelenléte mellett több más tényező befolyásolja:
1. A felszíni fizikai mállás erőssége – aprózódás mértéke
Az aprózódás nyitja meg a szabad szemcsefelszíneket az oxidáció és az oldódási folyamatok számára.
2. Víz jelenléte
A legfontosabb természetes poláros oldószer, a kőzetalkotó ásványok oldásában, hidratációjában, hidrolízisében,
törmelék és oldott formában történő elszállításában van döntő szerepe.
3. Mélység
A primér forrás mélysége a fedő mállási kéreg alatt. Minél mélyebb helyzetben van az elsődleges elemforrás a felszín
alatt, annál kisebb amplitúdójú lesz a geokémiai anomália a forrás fölött, és annál nagyobb lesz a felületi elterjedése.
4. Domborzat, természetes vízhálózat, erózió
A létrejött mállási termékek létrejöttével gyorsan új geokémiai egyensúly alakul ki, ha a mállási termékek elszállítódása
a kőzetfelületről nem történik meg. Ha az elszállítás folyamatos, a mállási folyamat előrehalad, és táplálja a kialakuló
szóródási udvarokat.
5. Talajképződés és talajtípus
A talajképződés kiindulási anyaga a kőzetmálladék. A baktériumok és gombák az élőlények elhalt részeit lebontják,
majd humusszá alakítják át. A humusz nagy molekulákból álló, sötét színű, szerves vegyületcsoport, fontos szerepet
játszik a növények tápanyag-ellátásában, mennyisége befolyásolja a talaj színét: minél több, annál sötétebb. A
kőzetmálladék csak humifikáció révén válik talajjá.
A felszíni folyamatok egyik jellemzője a kilúgozás: a viszonylag könnyen oldódó talajsók egy részének a mélybe
szállítása, leszivárgása. Ott játszik jelentős szerepet, ahol az éves csapadék mennyisége nagyobb a párolgás
mértékénél. A humusz nem vesz részt benne. Ellentéte a felhalmozódás: az oldott anyagok kiválása, feldúsulása a
talaj valamely szintjében. Ez a bepárlódó, kis csapadék mennyiséggel rendelkező területek jellemzője.
6. A mállási övi folyamatok időtartama
A mállás időtartama meghatározó az oxidáció, kioldódás mértékénél. Reziduális dúsulások kialakulásának egyik
földtani feltétele a jelentős időtartamú (akár több millió éves) felszíni mállási időszak (pl. bauxitképződés).
7. Éghajlati tényezők – le- és felszivárgás
Az éghajlati elemeknek (csapadék, hőmérsékletingadozás, fagy) jelentős szerepük van a kőzetek "lebomlásában",
aprózódásában és oldódásában, s a kialakult mállási kéreg jellegének alakításában. Hideg égövön és az egyenlítői
leszálló légkörzés zónáiban (sivatagi területek) kevés csapadék (<400 mm/év) miatt szegény a felszíni szerves élet,
talajtakaró nem alakul ki. Döntően fizikai aprózódás, és oldatfeláramlás (oldott sótartalom felszínközeli kiválása) a
jellemző hatás. A mállás kéreg vékony, cm-m vastagságú.
A trópusi, magas átlaghőmérsékletű, esőövi területen (>2000 mm/év) nagy az oldási folyamatok sebessége, jelentős a
felszíni vízforgalom, állandósul az oldott anyagok elszállítása vagy beszivárgása. Ennek döntően kémiai mállás,
jelentős vastagságú lateritképződés az eredménye. A mállási kéreg vastagsága a 100 m-t is meghaladhatja.
Mérsékelt égövön (400–2000 mm/év) a felszíni szerves élet, a csapadék, beszivárgás és párolgás tartós egyensúlya
és a szilikátos kőzetek agyagásvánnyá történő alakulása agyagos talajtakaró képződéséhez vezet.

6.4 ábra: Csapadékviszonyok különböző földrajzi fekvésű területeken

TOVÁBBI
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A klímaviszonyok jellemzői:
http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/textbook/climate_systems/outline.html
Talajtani információk: http://www.itc.nl/~rossiter/research/rsrch_ss_class.html
Talajosztályozás: http://soils.usda.gov/technical/classification/taxonomy

5. EH ÉS PH SZEREPE A SZÓRÓDÁSI UDvAROK LÉTREjÖTTÉBEn
A pH az oldatok hidrogénion-koncentrációjának negatív logaritmusa. Nagy hidrogénion-koncentráció a savas,
ellentéte a lúgos/bázisos környezetet jellemzi. Értéke 14 az erősen lúgos (bázisos, alkáli) és 0 az erősen savas
oldatokban.
A természetes vizek pH-ja 4 és 9 közé esik. Savas környezetet alkotnak bizonyos magmás kőzetek, hidrotermális
kiválások, míg bázisos környezet pl. karbonátos képződményekhez kapcsoltan alakul ki. Az alkáli fémek minden pH-n
oldódnak, a többi fém főleg savas pH-n oldható, lúgos pH-n kiválik, vizes oldatból hidroxid-csapadékként. A pH mellett
az oldhatóságot számos egyéb tényező is módosítja.

6.1 táblázat: Kémiai elemek hidrolízise az oldat pH-ja függvényében [i]

Az Eh – redoxpotenciál – a környezet oxidáló, illetve redukáló képességének mértéke.
Az Eh valójában egy kémiai komponens elektronbefogó-képességének mértéke, aminek a révén a töltésszáma
csökken. Az érték egy viszonyszám, mértékegysége a Volt. A potenciált az ún. hidrogénelektróda reakciójához
viszonyítjuk, ennek értéke 1 bar nyomáson és pH=0 értéknél 0.00 V. Az érték lehet pozitív (oxidáló) és negatív
(redukáló) környezet. A víz stabilitási tartományát a természetes környezetben az alábbi két reakció jelöli ki:
H2 = 2H + + 2e -

Eh = 0.00 V

2H 2 O = O 2 + 4H + + 4e -

Eh = 1.23 V

Az alábbi diagramon a természetes felszíni körülmények között előforduló környezetek példái láthatók a pH és Eh
függvényében. Természeti viszonyok között a redoxpotenciál a rendelkezésre álló oxigén és szerves anyag
mennyiségétől függ. Meleg, áramló, jól szellőző környezetek redoxpotenciálja nagy, nagy szerves anyag tartalmú
pangó mocsári környezetek redoxpotenciálja kicsi. A szerves anyag oxidációja (CO2 -dá alakulása) a környezet
redukcióját okozza. A lefűződött vizek oxigénmentesek és lúgosak, a szilikátok hidrolízise révén. Az Eh-pH viszonyok
a fémek oldhatóságát erősen befolyásolják, és így döntő szerepük van a másodlagos szóródási anomáliák méretének,
intenzitásának alakulásában.

6.5 ábra: Természetes környezetek Eh – pH értéktartományai

TOVÁBBI

INFORMÁCIÓK

Redoxpotenciál a földtudományokban:
http://wetlands.ifas.ufl.edu/publications/PDF-articles/Delaune%20and%20Reddy.pdf
DeLaune, R. D. – Reddy, K. R. 2005: Redox potential. In: Encyclopedia of Soils in the Environment (ed. D. Hillel),
Elsevier Ltd, Amsterdam, pp. 366–371.

6. OLDÓDÁS ÉS KIvÁLÁS – HIDRATÁCIÓ, HIDROLÍZIS, ADSZORPCIÓ
A víznek a legfontosabb poláros oldószerként a kőzetalkotó ásványok oldásában, hidratációjában, hidrolízisében,
törmelék és oldott formában történő elszállításában van döntő szerepe.
A hidratáció az a folyamat, amelyben a szabad ionokból vagy molekulákból hidrátburokkal körülvett ionok, illetve
molekulák jönnek létre. A hidratáció során a hidratálódó részecske köré vízmolekulákból álló burok épül.
A hidratált ionok jelölése: például Na+(aq). A hidratáció mindig exoterm folyamat.
A hidrolízis olyan kémiai folyamat, amelyben a víz az egyik reakciópartner. Lényege az, hogy ha ionos kötésű
ásványok vízben oldódnak, akkor a víz összetevői (OH- és H+) a felbomlott molekula töredékeihez kapcsolódnak. Ha
erős bázis és gyenge sav sóját oldjuk vízben, a savmaradék a protonnal kevéssé disszociált gyenge savvá egyesül, az
oldat a hidroxidionok révén bázikus kémhatású lesz. Ha erős sav és gyenge bázis sója hidrolizál, a hidroxidionok
megkötésével gyenge bázis keletkezik, a megmaradt protonok miatt az oldat savas kémhatású lesz. A hidrolízis így a
közömbösítés fordított folyamata.
Az adszorpció az ásványi szemcsék felületén kialakult töltésfelesleg vagy -hiány útján alakul ki ionok megkötése
révén. Mivel az agyagásványok fajlagos felülete nagy, az adszorpciós hatásuk jelentős (és az agyagásvány típusától
függően változó) lehet.
Néhány anyag jelentős mennyiségben képes oldatokból fémionokat kristály- vagy szemcsefelületen adszorbeálni,

megkötni. Így jelentős szerepet játszik az elemek mobilitásának változtatásában.
Ilyen ásványi anyagok:
agyagásványok
szerves anyag
Fe-Mg-hidroxidok.

Az adszorpció révén a fémionok kicsapódhatnak, és csökkentik a szóródás mértékét. Egyes esetekben elsődleges
dúsulásokhoz nem kapcsolódó ál-anomáliákat is okoznak. Egyes eljárások a Fe-Mg-hidroxidok adszorpcióját
anomáliaerősítőként használják fel.
Igen fontos nyomelemdúsítók organikus fém-komplexek formájában a szerves anyagok, a megkötött fémion
koncentrációja és a szervesanyag-tartalom között gyakran egyenes arányosság mutatható ki.

Fém-adszorpció (%)
pH

Cu

Pb

4,7

8

8

5,2

44

29

5,5

75

37

5,9

90

63

Zn

11

6,4

19

7,2

61

6.2 táblázat: Különféle természetes anyagok nehézfém-adszorpciós képessége [ii ]

7. MInTAvÉTELI MÓDSZEREK
Kőzetszilánk-mintázás
A primér, nem mállott kőzetekben kialakuló elsődleges szóródási udvarok szálkőzetfeltárások segítségével történő
kimutatására alkalmas eljárás. A felszíni mállástól nem érintett kőzetfelszíneket mintázzák, a kőzetváltozatok szerint
elkülönítve. A mintákat 1-2 cm-es kőzetszilánkok, pattintékok formájában összegyűjtve vonal (keskeny sáv) vagy
nagyobb felület (akár több négyzetméteres, ún. panel) mentén hálózatban vesszük. A mintaméret 1-5 kg. Ebből
többlépcsős keveréssel/kisebbítéssel vesszük ki az elemzéshez szükséges almintát. A módszer alkalmazásánál
fontos, hogy a kőzetanyag az elsődleges szóródási udvart képviselje (ne legyen például jég, víz által nagyobb
távolságról odaszállított kőzettörmelék). Néha ez nehezen teljesíthető feltétel (pl. jégszálllítás esetében).

Mederüledék-mintázás
Természetes vízfolyásokban a lehordási területről beszállított hordalék alkotja a mederüledéket. A mintavételi
pontokat a természetes völgyhálózat rész-vízgyűjtőkre bontásával jelölik ki, a célnak megfelelő, illetve a természeti
adottságok korlátai között kijelölhető méretű vízgyűjtőkkel. A mintákat az összefolyási pont fölött veszik. Magyarország
hegységi területeinek áttekintő környezetgeokémiai felmérésénél 4 km2/minta sűrűséget alkalmaztak. Egy-egy projekt
esetében ennél nagyságrenddel nagyobb sűrűségű részletező mintavétel is szokásos. Annak érdekében, hogy a
lehordási területről származó kőzetekből származó hordalékanyagok a mintába nagyjából a jelenlétük arányával
azonos eséllyel kerüljenek bele, a legfinomabb, szitával leválasztható szemcsenagyság-frakciót különítik el a mintából
elemzésre. A mederüledék-mintában az eredeti kiindulási anyaghoz képest a kis keménységű és könnyen oldható
anyagok (pl. agyag, márga) a kiindulási aránynál kisebb, a nagyobb keménységű és vízben oldhatatlan anyagok
nagyobb arányban lesznek képviselve.
A mintát a mederfenék anyagából, lehetőleg annak teljes keresztmetszetében veszik. Egy minta szokásos térfogata kb.
10 liter. A mintát helyben rostálják, és a 2 mm alatti frakciót kezelik tovább.
A terepen vett mintából keveréssel/kisebbítéssel és újabb szitálással választják le a 0,18 mm alatti szemcsefrakciót.

Az ebből vett alminta kerül a laboratóriumba elemzésre.

6.6 ábra: Az arzén területi eloszlása Magyarországon mederüledék-mintázási eredmények alapján [iii]

Nehézásványdúsítmány-mintázás (szér mintázás)
Deluviális törmelékfolyásokból, mederüledékekből, vagy egyéb víz vagy szél által szállított homokos üledékekből a
nagy sűrűségű ásványszemcsék egyszerű ülepítési eljárással koncentrálhatók. A módszer azon alapul, hogy az
azonos szemcseméretű, de nagyobb sűrűségű szemcsék gyorsabban ülepszenek, mint a kisebb sűrűségű szemcsék.
Az ülepítés közege rendszerint víz, de lehet levegő, vagy a víznél nagyobb sűrűségű folyadék is.
Ha a minta anyaga különféle ásványokból álló szemcsekeverék, akkor a szemcséket az ülepítő közegben felkeverve a
kis sűrűségű ásványok ülepedése lassúbb, a nagyobb sűrűségűeké gyorsabb lesz. A már leülepedett nehéz ásványok
felett a kisebb sűrűségűek még lebegnek, s az ülepítő vízzel elönthetők. A keverést, elöntést ismételve a
nehézásványok a maradékban feldúsulnak.
A homokokat általában jelentős arányban kvarc alkotja (2,7 g/cm 3 ), ezt és a kisebb sűrűségű ásványokat tekintjük a
könnyű frakciónak. Ha ezt leválasztjuk, 10-20-szoros dúsítást érhetünk el a nehézásvány-frakcióban.
A nehézásvány-frakcióban dúsulnak a leggyakoribb szulfidásványok (pl. pirit, galenit, kalkopirit, cinnabarit), az ércnek
tekintett oxid-, szilikátásványok többsége (pl. ilmenit, rutil, kassziterit), valamint néhány fontos terméselemásvány
(arany, platina).
A terepi ülepítőedények fordított kúp vagy gúla alakúak. A dúsítmány a kúp vagy gúla csúcsi részén gyűlik össze. Az
edények fala bordázott, hogy az elöntésnél a nehézásvány frakciót visszatartsa. A nehézásvány dúsítása ezzel a
módszerrel kis mintamennyiségek vételére, 0,1mm feletti szemcsefrakcióban dúsuló ásványok dúsítására hatékony.
Nagyobb mintamennyiségek és finomabb frakció dúsítására egyéb laboratóriumi eszközök alkalmasak.
A terepen vett mintából binokuláris mikroszkóp alatti válogatással gyors előminősítés készíthető. A dúsítmányból
keverés/kisebbítéssel és őrléssel választják le elő a 0,18mm alatti frakciót. Az ebből vett alminta kerül a
laboratóriumba elemzésre.

Talajgeokémiai mintázások
A kőzetek felszínén a mérsékelt klímán a mállás során képződött kőzet- ás ásványszemcsék, az élő szervezetekből
keletkező bomlástermékek, a pórusokat részben kitöltő talajvíz és levegő együtteseként alakul ki a talaj. A talajtakaró
vastagsága néhány cm-től néhány méterig terjed. Összetétele, jellege a klíma, a domborzati viszonyok, és a biológiai
élet jellegétől függ, és ezek kombinációjával számos talajfajta jöhet létre. Hegységeinkben az ún barna erdei talajok a
leggyakoribbak.
A mérsékelt övben a talajtakaróban a leggyakoribb talajszelvényekben a felszíntől a szálkőzetig három zónát
különítünk el:
A-szint: humuszsavakban, szerves anyagokban gazdag termőszint. Az ásványi szemcsék fémeselem-tartalma a
humuszsavak hatására szelektíven kioldódik, a nehézfém koncentráció csökken. Ez a kilúgzási szint. Vastagsága

0,05-5m körüli.
B-szint: Szervesanyagokban szegényebb, átmeneti zóna. A kőzetszemcsék a víz és levegő hatására tömegében
agyagásvánnyá alakulnak. Az agyagásványok az A-szintből kilúgzódó és lefelé migráló oldott állapotú fémeket
abszorbeálják, ebben a zónában a nehézfémek mennyisége nő. Ez a felhalmozódási szint. Vastagsága 0,5-5m
közötti.
C-szint: A szálban álló kőzetek átalakulatlan törmelékét és átalakulási termékeit egyaránt tartalmazó szint,
közvetlenül a szálkőzetek felett. Rendszerint 1-3m mélységben kezdődik, vastagsága 1-2m körüli. Feldúsulva
tartalmazza a legkevésbé mobilizálható elemeket, illetve az oxidációs-cementációs övben dúsuló elemegyütteseket.
A C-szint rendszerint csak árkokkal, aknákkal, vagy spirálfúrásokkal tárható fel.

6.7 ábra: Mérsékelt övi talajszelvény jellemző szintjei

A mintázást a céltól és a keresett elemegyüttes jellegétől függően végezzük az A,B,C szintből. A mintavételi pontokat
hálózatban, szelvényvonalak mentén telepítjük. A vonalak közötti és a vonalakon belüli pont távolságot a várható
dúsulás méretétől és feltételezett földtani szerkezetétől függően választjuk meg.
Ha a feltételezett keresztmetszet izometrikushoz közeli, szabálytalan vagy nem ismert, szabályos négyzethálót
tervezünk (pl. 100x100m), ha pedig megnyúlt, sávos, rétegzett, anizotróp, olyan rácshálót telepítünk, amelynél a kisebb
mintázási távolság a nagyobb változékonyság irányában helyezkedik el (pl. 200x50 m).
A hálózatkitűzését rendszerint kompasz-mérőszalag menettel vagy GPS-sel végezzük. Az ebből fakadó
helymeghatározási hiba miatt 50m-nél kisebb ponttávolságot ritkán alkalmazunk, illetve ekkor geodéziai műszerekkel
végzett hálózat kitűzéssel segítjük a pontos mintavételi hely meghatározását.
A mintavételt a talajszelvényből meghatározott mélységből végezzük, rendszerint ásó, lapát, spirál fúró segítségével.
Egy-egy ponton 0,1-0,3kg tömegű, kőzettörmelék-mentes talajmintát veszünk.
A mintákat szárítás után szitáljuk, az elemzésre küldendő almintát a 0,18mm alatti szemcseméretű frakcióból vesszük.

6.8 ábra: Talajgeokémiai mintavételi térkép 200x50 m hálózatban, Rudabánya, 2008, Rotaqua KFT

Egyéb mintázási módszerek
A felsorolt leggyakoribb mintázási eljárások mellett még számos egyéb, ritkábban használt speciális eljárás ismert, pl.
biogeokémiai mintázás – azonos fajhoz tartozó növényegyedek mintázása,
hidrogeokémiai mintázás – természetes talajvízfeltárások (pl. kutak) mintázása,
gamma-spektrometria – U, Th, K bomlási soraiból származó gammasugárzás közvetlen szelektív mérése
kőzetekben, talajokban.

A mintázás során – tekintettel a mintavételi körülmények fontos hatására a mintában mért elemzési eredményekre –,
a mintavétel helyét, illetve ezen túl a domborzati helyzetet, a talaj minőségét, a szervesanyag-tartalmat, a
karbonáttartalmat is jellemezni kell.

8. ELEMZÉSI ELjÁRÁSOK
A minták vizsgálata a kívánt vizsgálatokra specializálódott és hitelesített laboratóriumokban
laboratóriumokat az egyes vizsgálatfajtákra nemzeti és nemzetközi hatóságok hitelesítik, akkreditálják.

történik. A

Geokémiai kutatás mintái esetében az általánosan elfogadott eljárás az ICP-AES, ICP-OES, ICP-MS kémiai elemzési
eljárásokkal történő minősítés. Ezeknek különböző előkészítési, elődúsítási módszerekkel történt kombinációjával
fejlesztettek ki különböző speciális vizsgálati eljárásokat. A színképelemzési eljárások során a szilárd állapotú minta
ismert mennyiségét előzetesen oldószerrel feltárják, majd megfelelő energiájú sugárzással bombázzák, és a minta
gőzzé vagy plazmává alakul. Az elemzésre kerülő minta mérete rendszerint néhány gramm.

A minta anyagában lévő atomok az energia hatására gerjesztett állapotba kerülve az elemre jellemző karakterisztikus
hullámhosszú másodlagos (fluoreszcens) sugárzást bocsátanak ki, a koncentrációnak megfelelő intenzitással,
amplitudóval. A sugárzást hullámhossz szerint színképpé felbontva az elemösszetétel meghatározható.

6.9 ábra: Energianyaláb különböző hullámhosszú sugárzásokra bontása prizmával

Nincs olyan feltárás és elemzési eljárás, amellyel minden anyagból minden kémiai elem az eredeti összetételnek
megfelelő arányban kimutatható lenne. Az elemzés során kapott érték függ a vizsgálandó elemet tartalmazó ásvány
szemcseméretétől, a befoglaló kőzettől, ásványtól (mátrix), a feltárás típusától, az elemzési módszerben használt
gerjesztő energia szintjétől stb. Példaként itt az ICP-AES eljárást ismertetem részletesen.
PÉLDA

ICP-AES

elJÁrÁs

A nyersanyagkutatásban jelenleg az egyik általánosan használt laboratóriumi színképelemzési eljárás az ICPAES (induktív csatolású atomemissziós spektrometria). A plazmává alakítás biztosítja azt, hogy a kémiai
elemekre jellemző emissziós vonalak (szűk hullámhossztartományban kibocsátott sugárzások) jelennek meg a
spektrumban.
"Az ICP -AES két részből áll, a plazmagenerátorból és egy optikai spektrométerből. Az ICP égő 3 koncentrikus kvarcüveg
csőből áll. Az égőt egy rádiófrekvenciás (RF) generátor vízhűtéses tekercse veszi körül. A plazmát általában argongázból
állítják elő.
Amikor az égőt bekapcsolják, az RF generátor erős mágneses teret hoz létre. A plazmát úgy gyújtják be, hogy az áramló
argongázban egy Tesla -tekerccsel szikrakisülést hoznak létre. A nagyfrekvenciás térben az argongáz ionizálódik, és sajátos
forgásszimmetriájú áramlási mintázat szerint áramlik az RF tekercs mágneses mezeje felé, ahol a töltött részecskék és a
semleges argonatomok közötti rugalmatlan ütközések révén stabil, magas hőmérsékletű – 6000 -8000K -es – plazma
keletkezik.
A vizes vagy szerves oldószeres mintaoldatot perisztaltikus pumpa segítségével vezetik a porlasztóba, ahonnan a porlasztott
oldat közvetlenül a plazmába jut. A minta a plazmában az elektronokkal és más töltött részecskékkel történő ütközések révén
töltött ionokra esik szét. A molekulák az őket alkotó atomokra bomlanak, melyek aztán elektront adnak le és vesznek fel,
miközben az elemre jellemző karakterisztikus hullámhosszúságú sugárzást bocsátják ki.
A plazmalángot egy meghatározott ponton "elvágják", többnyire nitrogén vagy száraz sűrített levegő segítségével. Ezután az
emittált fényt 1 vagy 2 továbbító lencsével fókuszálják a diffrakciós rácsra , ahol az összetevőire bomlik. A kibocsátott fény
intenzitását az egyes elemekre specifikus hullámhossznál elhelyezett fotoelektron -sokszorozó csövekkel mérik.
Az egyes vonalak intenzitását a korábban mért, az elem ismert koncentrációjának megfelelő intenzitásokhoz hasonlítják, majd
a mintában levő koncentrációt a kalibráló egyenes extrapolálásával/interpolálásával számítják ki."
(Forrás: Wikipédia

)

A folytonos vonallal jelölt plazmaköpenynek az ábrán nyilakkal jelölt részét használjuk fel az emissziós
észleléshez, melynek 5-7000K hőmérséklete kedvező a fématomok és néhány nemfémes elem (S, P, As, Se,
C) atomjainak, illetve az egyszeres töltésű fémionok gerjesztéséhez.
ICP-vel kb. 70 elem határozható meg egyetlen mintából, főkomponensek és nyomszennyezők egyszerre is
vizsgálhatók.
A módszer pontossága igen jó, önabszorpció és más hasonló hibaforrás nem lép fel, így az analitikai görbe 46 koncentráció-nagyságrenden belül egyenes.

6.10 ábra: Geokémiai minták ICP AES elemzési bizonylatának részlete, Rudabánya, 2008 Rotaqua KFT
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Az induktív csatolású plazma-tömegspektrometria (ICP-MS) működése:
http://www.cee.vt.edu/ewr/environmental/teach/smprimer/icpms/icpms.htm
Az induktív csatolású plazma-atomemissziós spektrometria (ICP-AS) működése:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Indukt%C3%ADv_csatol%C3%A1s%C3%BA_plazma_atomemisszi%C3%B3s_spektrometria
http://en.wikipedia.org/wiki/ICP-AES
http://www.chem.science.unideb.hu/Oktatas/XX19/XX19ICP.pdf

9. ÉRTÉKELÉS
Anomália és háttér
A nyersanyagkutatási célból alkalmazott geokémiai mintázások és a minták elemzései rendszerint nagyszámú adatot
eredményeznek, amelynek az értékelése a statisztika célszerűen megválasztott módszereivel történik.
Az értékelés lényege, hogy az adatokat jellemző csoportokra osztjuk, a dúsulásokat feltehetően jellemző kiugró
értékeket (anomália) leválasztjuk a feltehetően nem dúsult környezetre jellemző értékekről (háttér). Az anomális
értékek leválasztása után vizsgáljuk ezek térbeli eloszlását, kapcsolatát a földtannal, illetve a mintázásra vonatkozó
jellemző paraméterekkel.

A statisztikai értékelés a hagyományos egy- és többváltozós statisztikai vizsgálatok menetét követi. (Ennek
részletei a Valószínűségszámítás c. jegyzetből követhetők.)
A statisztikai feldolgozás lényeges lépései:
az eloszlásvizsgálat,
a középérték-keresés,
az adatok változékonyságának vizsgálata,
az elemek eloszlása közötti korrelációk vizsgálata,
a változékonyság térbeli függésének vizsgálata.

A statisztikai feldolgozások a földtani háttér, a topográfia, a klíma, az elemtársulások egyedisége, és az eltérő
mintázási körülmények miatt csak a dúsulások egymás közötti, relatív összehasonlítására alkalmasak, az eredmények
abszolút értékei nem kapcsolhatók mennyiségileg is értékelhető módon össze a mintázott közeg, vagy a mintázott
közeg elemdúsulását létrehozó forrás kémiai összetételével.
A földtani környezetből, illetve a mintázás módszeréből fakadóan vannak:
pontszerűnek tekintendő, nagyobb felületről integrált eredményt mutató adatok – pl. mederüledékadatok
nagyobb területen összekapcsolható adatok – pl. reziduális mállási takaró adatai
forrásterületre visszacsatolható, de a mintavétel helyén idegen elemösszetételi adatok – pl. morénaüledék-minták.

Minden geokémiai mintázási módszer (egyes litogeokémiai mintázásoktól eltekintve) a mállási termékekből bizonyos
elkülönült vagy elkülönített részeket vizsgál, így az eredeti elemeloszlás bizonyos elemeit "erősíti", kihangsúlyozza. Így
a leggyakoribb mintavételi módszerek esetében az alábbiakra kell figyelni:
Mederüledékminták – a teljes mederüledékmintákban a vízben oldható, és a nagyobb keménységű, kopásnak
ellenálló ásványos elegyrészek viszonylag kisebb arányban szerepelnek, a minta az eredeti forrásnál nagyobb
arányban tartalmaz agyagásványokat, vízből másodlagosan kivált kolloidokat, pl. vashidroxidot.

6.11 ábra: Tokaji -hegységi mederüledékmintázás aranyanomáliát mutató cellái

Szérminták – a nehézásványminták dúsítmányok, amelyekben a nagy sűrűségű (kb 3 g/cm 3 feletti) ásványszemcsék
az eredetinél nagyságrenddel nagyobb arányban szerepelnek (pl. arany, primér szulfid ásványok, oxidációs övi
másodlagos ásványok, nagy keménységű ásványok – pl. cirkon, gyémánt, stb).
Reziduális talajtakaróminták – a talajszelvény jellegétől és az ennek függvényében alkalmazott mintavételi
mélységtől függően a feltételezett érces zóna felett jelentkezhet dúsulás (amennyiben a keresett elem az adott
környezeti viszonyok között nem mobilis – pl. ólom a mérsékelt övi semleges pH-jú talajokban) vagy kiszegényedés
(ha a környezeti viszonyok eredményeként a kémiai elem kioldódik és elvándorol a mintázás szintjéből, pl. a nikkel a
trópusi lateritek felszínközeli zónájából).

6.12 ábra: Talaj C szintje geokémiai mintázásának Ag-eloszlási térképe, Telkibánya, RTZ, 1996, kézirat

Az anomáliák értékelése során külön figyelemmel kell lenni a domborzati elemekre és az antropogén hatásokra.
Lejtőkön a legtöbbször érvényesül az anomáliák lejtőirányú elmozdulása (a talajtakaró lassú lejtőirányú kúszása és a
talajvízáramlás miatt), és az antropogén mesterséges források az anomália kép váratlan torzulását okozhatják (pl. Znanomália a települések alatti patakszakaszokban, a horganyzott ereszcsatornákból kioldódó fémtartalom miatt).
Az eredmények leggyakoribb megjelenítési formái:
Hisztogram – gyakorisági diagramok.
A gyakorisági diagramok egy-egy változó – pl. egy kémiai elem koncentrációja az elemzett mintákban – értékeinek
érték-osztályok szerint csoportosított gyakoriságát mutatják be. A függőleges tengelyen a gyakoriság százalékos
mértéke, a vízszintes tengelyen az egyes értékosztályok láthatók.

6.13 ábra: Zn eloszlás hisztogramja, Mátra hegységbeli mederüledék-mintázás, MÁFI, 1981, kézirat alapján

Box-plot – dobozdiagramok a Q1, Q2, Q3 kvartilisek és a minimum- és maximumértékek ábrázolására, azaz a
változó értékeloszlásának több statisztikai paramétere bemutatására alkalmas diagramok.

6.14 ábra: Zn-eloszlás box -plot diagramja, Mátra hegységbeli mederüledék-mintázás, RTZ, 1995, kézirat alapján

Felszíni eloszlások térképi ábrázolásai – pont-, folt- és izovonalas térképek formájában a területi eloszlás szerint
jelenítjük meg az értékeket.

6.15 ábra: Zn-eloszlás térképe, Mátra hegységbeli mederüledék-mintázás, MÁFI, 1981, kézirat alapján

Az eloszlások értékelése nyomán született döntés többféle lehet:
nincs értékelhető, vagy természetes dúsulásnak tulajdonítható anomália
van kijelölhető anomália, amelynek alapján további kutatási szakasz tervezhető
az eredmények nem elegendőek a döntéshez, a mintavétel sűrítése szükséges.

TOVÁBBI

INFORMÁCIÓK

Anomáliák azonosítása: http://crcleme.org.au/Pubs/guides/gawler/a7_id_anomalies.pdf
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11. FELADATOK

FELADATOK - 6/1.
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

Egészítse ki az alábbi definiciót!

Az ásvány a
anyaga, amelynek

(és a földön kívüli objektumok) természetes eredetű szilárd
összetétele jellemző az ásványra, és egyetlen képlettel

leírható.

Adja meg a helyes válaszokat!

3. Melyek azok az ásványok, amelyekben VAN hidrogén vagy Van de Walls
kötés?
termésarany

zeolit

gipsz

gyémánt

plagioklász

4. Melyek azok az ásványok, amelyekben NINCS hidrogén vagy Van de Walls
kötés?
gipsz

termésarany

plagioklász

gyémánt

zeolit

Párosítsa az alábbi kémiai elemeket ionjaik jellemző töltéssazáma szerint!

5.
Na
Ca
Al
Fe
Si

+2
+2
+3
+3
+4
+4
+2/+3
+1
+2/+3

Párosítsa az alábbi kémiai elemeket az általuk alkotott komplex anionokkal!

6.
S
C
H
P

hidroxil
hidroxil
foszfát
foszfát
karbonát
karbonát
N szulfát
nitrát
szulfát

Adja meg a helyes választ!

7. Hasonló ionrádiusz és azonos töltésszám esetében milyen rádiuszú ion
lép be könnyebben a rácsba?
a nagyobb rádiuszú

a kisebb rádiuszú

Párosítsa az alábbi kémiai elemeket aszerint, hogy a szilárd ásványokban milyen
helyettesítő elempárok gyakoriak közöttük!

8.
Si
Mo
Ca

Mg
Mg
Au
Au
Al
As
Al
W

W
Jamaica egyes terrületein az éves csapadék mennyiség meghaladja a 100 inch-et.
Milyen klímaövbe sorolható a terület a földrajzi helyzete és a csapadékmennyiség
alapján?

9. Egy 1 m3 -es kocka alakú hasáb andezit tömb a mállás során 1 mmélhosszúságú szögletes homokszemcsékké mállik szét. Mekkorára nő
eközben az azonos tömegű ásványi anyag felülete, ha anyagveszteség
nincs ?

ezerszeres

százszoros

nincs növekedés

kétszeres

10. A víz a legfontosabb természetes poláros oldószer. Mit jelent a poláros
kifejezés ebben a mondatban?
a víz optikai viselkedése polarizált fényben
a vízmolekula szerkezetéből fakadó elektromos töltés asszimetria
a víz oldószerként való viselkedésének sarkított értelmezése
a víz eltérő viselkedése a földrajzi pólusokhoz viszonyított helyzetétől
függően
11. 100 inch = 2540 mm, Jamaica földrajzilag a 15 fok északi szélességen
fekszik. A klímaöv tehát:
hűvös parti sivatag

trópusi száraz szavanna

trópusi esőerdő

FELADATOK - 6/2.
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

Az ajkai vöröiszap balesetnél a kiömlő technológiai oldat pH-ja 13 volt. Mennyivel
kevesebb szabad OH- ion van a veszélyesnek már nem minősülő pH 9 érték
mellett?

1.

Adja meg a helyes választ vagy válaszokat!

2. Mi a redox potenciál és hogyan mérjük?
oxigéntermelő képesség

redukáló képesség mértéke

oxigénelvonó képesség

elektronbefogóképesség mértéke

Adjon példát természetes könyezeteket a redoxpotenciál és a pH szerinti
csoportokra!
Válasszon környezetet, majd kattintson az adott csoport utáni vonalra!

mocsarak,
vízzel
borított
talajok,
reduktív/anoxikus tengeri környezetek
szulfidos ércek oxidációs öve

3.

nagy Eh, alacsony pH:

4.

kis Eh, kis pH:

5.

nagy Eh, magas pH:

6.

kis Eh, magas pH:

(pl

áramló
tengervíz,
lagunák fenékvizei),

Mi a különbség a hidratáció és a hidrolízis között?

7.

: az a folyamat, amelyben a szabad ionokból vagy
molekulákból hidrátburokkal körülvett ionok, illetve molekulák jönnek.

8.

:

olyan

kémiai

folyamat,

amelyben

a

víz

az egyik

reakciópartner.

9.

Mi az adszorpció?
törmelékszemcsék tapadása ásványi felületen
ásványi töltések megtapadása oldószer molekulákon
ionok vándorlása
ionok felületi megkötése

10. Válassza ki a felsoroltakból azokat a folyamatokat, amelynek során új
ásvány képződik!
hidratáció

disszociáció

hidrolízis

adszorpció

11. Milyen szóródási udvart tudunk kimutatni a kőzetszilánk mintázási

módszerrel?
elsődlegest

harmadlagost

kétségest

másodlagost

12. Jelölje ki az ásványok közül azokat, amelyek nehézásványok, azaz
sűrűségek nagyobb mint a kvarcé!
magnetit

gránát

földpát

barit

gipsz

Egészítse ki a mondatot!

A talaj B szintjét azért nevezzük
mennyiségben

jelenlévő

szintnek, mert az ebben a rétegben nagy
ásványok

a

nehézfémeket

hatékonyan

abszorbeálják.

SZÁMÍTÁSOS FELADAT - 6/1.
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

Egy 25 négyzetkilométeres, négyzet alakú kutatási blokkban talajmintázást
tervezünk derékszögű hálózatban úgy, hogy a terület határain és sarkaiban is
legyenek mintavételi helyek. Ha a mintavételi vonalakat 200 m-re, az azok menti
mintavételi távolságot pedig 50 m-re választjuk, hány talajmintát kell vennünk?
Az értékeket egészre kerekítve adja meg!

vonaltáv

mintatáv

200

50

500

100

250

50

1000

100

100

100

mintaszám

500

500

1000

250

100

50

1000

500

250

100

SZÁMÍTÁSOS FELADAT - 6/2.
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

Egy 36 négyzetkilométeres, négyzet alakú kutatási blokkban fúrásos kutatást
tervezünk négyzetrácsos hálózatban úgy, hogy a terület határain és sarkaiban is
legyenek kutatófúrások. Hány magládában fog elférni a mintaanyag, ha a kutatási
sűrűség 1000 m-es, a fúrások egyenként 100 m hosszúak, és egy magládában 4
m-nyi magmintát lehet tárolni?
Az értékeket egészre kerekítve adja meg!

sűrűség
(m)

fúráshossz

ládamagládák
kapacitás száma

1000

100

4

2000

150

4

300

160

4

500

100

4

600

150

6

200

100

4

1000

300

6

1500

200

4

1500

500

4

500

200

4

geológus
munkanapja

SZÁMÍTÁSOS FELADAT - 6/3.
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

Ha a 2500 m hosszú talajmintavételi vonal irányának kitűzésekor helyes pontról
indulunk ugyan, de hibázunk 0,5 foknyit, akkor az utolsó mintavétel helye hány mre lesz az eredetileg tervezettől (egy tizedesre, azaz dm-re kerekítve)?
Az értékeket tizezedes pontossággal adja meg!

vonalhossz (m)

irányhiba
(fok)

2500

0.5

5000

0.4

2000

1

3000

0.8

3500

0.6

3000

0.2

2000

0.4

2500

1.2

1000

1.5

1500

0.7

eltérés (m)
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