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1. BEVEZETÉS  

A bányászatra szükség van, mivel a mindennapi életünkhöz hozzátartoznak a hagyományos és 

modern technológiák termékei (járművek, számítógépek, telefonok stb.). Hosszasan lehetne 

sorolni azokat a termékeket, amelyek előállításához mind-mind szükség van az ércekre és más 

nyersanyagokra. Az ércbányászat és -feldolgozás során nagymennyiségű meddő- és hulladék-

anyag képződik. Észak-Amerika jelenleg tízszer több szilárd bányahulladékot termel, mint 

háztartási hulladékot (JAMIESON 2011). Ezek kezelését sok helyen ma már szigorú, 

természettudományos kutatási eredményeket is felhasználó jogszabályok rögzítik. Egy átlagos 

érctermelés során a hozzávetőleges meddő kőzetmennyiség 40–45 % körüli (BIGHAM & 

NORDSTROM 2000). A termelt meddő és hulladék nemcsak a nagy térfogata miatt okoz gondot, 

hanem azért is, mert reakcióképes ásványokat tartalmazhat a felszínen. A reakciók 

következtében környezeti ásványtani, és ebből adódóan környezeti geokémiai folyamatok 

indulhatnak el. Kiemelten igaz ez a szulfidos ércekre, amelyek nagy (kén)savképző és 

toxikusfém-szennyezési potenciállal rendelkeznek. Nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedben a 

bányászati hulladékok kezelése széleskörű érdeklődésre tart számot. Az Európai Parlament és 

Tanács 2006-ban adta ki erre vonatkozó direktíváját (2006/21/EK).  

A téma ásványtani és geokémiai időszerűségét az is jelzi, hogy az Elements magazin 

2011. decemberi száma (HUDSON-EDWARDS et al. 2011) a bányászati hulladékokkal foglal-

kozott. LOTTERMOSER (2010) bányászati hulladékokról írt összefoglalója immár a 3. kiadásnál 

tart, kilenc éven belül. Számos kutató foglalkozott és foglalkozik a bányameddők mállási 

folyamataival és ennek termékeivel. Amikor a környezeti geokémiai folyamatok kerülnek 

előtérbe, akkor e folyamatokban a szilárd fázisok szerepe meghatározó és ezek nélkül minden 

kockázatelemzés erősen hiányos. Ennek megfelelően a kármentesítések egyik legalapvetőbb 

kiindulási pontja az ásványos összetevők vizsgálata, amelyek pontos ismerete nélkül a vizsgált 

területen létrejövő későbbi folyamatok prognosztizálása igen nagy pontatlansággal terhelt.  

A szulfidos meddőhányók esetében különösen fontos szerep jut a képződő másodlagos 

szulfátásványoknak, amelyek keletkezésükkor megkötik, kivonják a környezeti folyamatokból a 

savat, valamint az elemek egy részét, csökkentve ezzel a környezetre (főleg vizekre és az élő-

világra) jutó terhelést. E szilárd fázisok azonban változatos stabilitásúak. Sokuk a környezet 

állapotának (pl. pH, hőmérséklet, nedvességtartalom) már viszonylag kis változására is 

instabillá válik és ezek bomlását újabb savképződési és toxikus fém-kilépési folyamatok kísérik. 

E szulfátok nélkül tehát alulbecsülhetjük egy meddőhányó környezeti kockázatát. Más szulfátok 

(pl. jarosit, schwertmannit) azonban szélesebb környezeti tartományban stabilak. Ha a 
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meddőhányó jellemzésekor az utóbbiakban raktározott savat és fémeket is számoljuk, jelentősen 

túlbecsülhetjük egy-egy meddőhányó környezeti kockázatát. Látható, hogy a környezeti 

ásványtani értékelés nélkül, pusztán kémiai alapokon állva egy kármentesítés alul-, de akár 

túltervezett is lehet. 

Hazánkban főleg a kémiai komponenseket vizsgálják egy-egy kármentesítés alkalmá-

val és a munkák nagy része csak ezekkel a szempontokkal foglalkozik. A bányameddők 

környezetszennyező hatása és ezeknek a hatásoknak a kiküszöbölése tehát fontos környezet-

ásványtani problémákat vet föl. 

A gyöngyösoroszi-mátraszentimrei ércbányászat során és után kialakult „környezet-

szennyezés” Magyarország egyik legismertebb és legtöbbet vizsgált környezeti problémája. 

Számos környezeti hatástanulmány készült a területről. Ezek a vizsgálatok főleg kémiai, 

geokémiai (pl. HORVATH & GRUIZ 1996, FÜGEDI 2006) valamint biológiai jellegűek (pl. 

HORVATH & GRUIZ 1996, TAMÁS & KOVÁCS 2005, FEIGL et al. 2010) voltak. A szennyező 

anyagokat (nehézfémek és félfémek), a szennyezett területek mértékét, a potenciális 

szennyező forrásokat vizsgálták. MÁDAI (2007) doktori értekezésének a címe ugyan 

környezetásványtanra utalt, de tartalmában a szilárd fázisok elemzése háttérbe szorul, 

következtetései leginkább általános környezetgeokémiai vonatkozásúak. 

Tudjuk, hogy az érces meddő anyag geokémiailag gyakorlatilag azonosnak tekinthető a 

bányászott kőzettel-érccel. Levegővel, vízzel és a mikroorganizmusokkal érintkezve azonban 

rendre savas, oldott fémekben és szulfátban gazdag szivárgások, valamint másodlagos 

ásványkiválások képződnek az eredeti kőzetfelületeken. A kioldódott fémek mennyiségét a 

meddőhányók ásványos összetétele, a szulfidok oxidációs foka, valamint a másodlagosan 

képződött ásványok mennyisége és minősége befolyásolja (BLOWES et al. 2003a). Ha karbonát 

van jelen a rendszerben, akkor a savasság ugyan csökken, de egyes fémek koncentrációja (pl. As, 

Se) akkor is kiugró értéket mutathat. FÜGEDI (2007) munkájában ezt írja: „a törmelékes meddő a 

környezetet gyakorlatilag nem veszélyezteti; az ércásványok természetes kioldódása jelen-

téktelen. Jól érzékelteti ezt, hogy az egyik középkori hányó alatt az Erős-patak hordalékában 

piritet, szfaleritet, galenitet és arzenopiritet találtam”. Ezt az állítást cáfolni látszanak azok a 

részletes ásványtani vizsgálati eredmények, amelyek a bányabérci meddőhányó anyagáról 

készültek, egy olyan anyagról, amely bőven tartalmazott még szulfidot, viszont a másodlagos 

ásványok számos toxikus fémet kötöttek meg szerkezetükben (jarosit-alcsoport, schwertmannit, 

goethit, vízoldható szulfátok). Az elsődleges szulfidok oxidációja során képződő másodlagos 

ásványok (döntően szulfátok, oxid-hidroxidok, oxid-hidroxid-szulfátok) finom szemcsések, 

adszorpciós képességük nagy. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK, A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

A gyöngyösoroszi bányászati területen egy nagyméretű kármentesítési program keretében (A 

gyöngyösoroszi ércbányászat teljes körű felhagyására készített bányabezárási műszaki üzemi 

terv 2005–2009) a valamikori bányászati termékek teljes elhordását, valamint egyes 

meddőhányók környezettől való teljes elszigetelését tervezik és ezek egy része már meg is 

valósult. E program keretében kezdődött el a bányabérci meddőhányó elhordása is 2006-ban. 

A teljes körű rekultiváció során a kb. 40 éves meddőhányó anyagát a Száraz-völgyi 

zagytározón helyezték el. A hányó térfogatát 26000 m3-re becsülték (CSŐVÁRI 2004). A 

meddőhányó anyagából a kármentesítés tervezésekor az eseti mintavételek általában a 

felszínről történtek és e mintákból korábban csak részleges kémiai vizsgálatok készültek. 

Munkám célja az volt, hogy az ásványtani vizsgálatokon keresztül átfogó képet adjak 

egy szulfidos meddőhányón zajló környezetgeokémiai folyamatokról. Az ásványok 

azonosítása és ezek jellemzése az ásványtani jellemzők függvényében lehetővé tette azoknak 

a potenciális veszélyeknek a feltárását, amelyeket ezen ásványfázisok további mállása 

eredményez. Nem titkolt célom volt az, hogy a részletes ásványtani vizsgálatokon keresztül 

hangsúlyozzam ezek fontosságát és ösztönözzem a jövőben az ilyen jellegű vizsgálatok 

elvégzését. A meddőhányó rekultivációja után a terület további ásványtani vizsgálatokra már 

nem lesz hozzáférhető, ezért „adatmegőrzési” szerepe is van a munkának.  

Doktori munkám során a bányabérci meddőhányóra mint egy kb. fél évszázados 

természetes laboratóriumra tekintettem. A rekultivációs munkálatokkal feltárt meddőhányó 

egyedülálló lehetőséget kínált, hogy teljes szelvényéből gyűjthessek mintákat. Ennek révén 

megismerhettem a jelenlegi anyag- és fázismérlegét, és – az eredeti érceket is ismerve – 

betekintést nyerhettem a meddőhányóban végbement ásványtani és geokémiai folyamatokba.  

Ásványtani vizsgálataim eredményeinek bemutatásán keresztül szeretném hangsúlyoz-

ni azt, hogy a másodlagosan képződött ásványok mennyire érdekfeszítő és elengedhetetlen 

információkat hordoznak a meddőhányón zajló átalakulásokról. Ki kell emelnem, hogy ezen 

ásványok azonosítása és pontos jellemzése nem tartozik az ásványtani rutinfeladatok közé. 

Ennek oka, egyebek között, a nagyon finom szemcseméret, a már a légköri nedvességtartalom 

változásaira is érzékeny fázisok jelenléte, egyes fázisok kis mennyisége, rossz kristályossági 

foka, vízoldhatósága stb. Mindezek miatt a jelenlévő ásványfázisok azonosítása, valamint a 

minták szövetében – és így a környezeti folyamatokban – elfoglalt helyük egy meddőhányó 

anyagában kihívást jelent. 
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Dolgozatomban mindezeknek megfelelően a savas meddőhányókon képződött 

másodlagos szulfátok ásványtani és ebből következő geokémiai vonatkozásaival 

foglalkoztam. Munkám során a hangsúlyt az ásványtani jellemzésre fektettem és a geokémiai 

következtetéseket az ásványtani eredmények tükrében vontam le. 

A másodlagosan képződött ásványok három nagy csoportját különítettem el a területen 

és ezeket jellemzem a dolgozatban: a jarositokat, a vas-oxid-hidroxidokat és vas-oxid-

hidroxid-szulfátokat, valamint a vízoldható szulfátokat. Azonosításukkal pontos képet kapunk 

a pH-viszonyokról és a képződési környezetük fém- és szulfátkoncentrációjáról, azaz 

tanulmányozásukkal fontos közvetett geokémiai információkhoz jutunk.  

Ezen fázisok ásványtani jellemzése alkotja a dolgozat fő részét. Az ásványtani sajátos-

ságokból következő kémiai folyamatok jellemzését a megfelelő ásványcsoport bemutatásakor 

írom le. Az általam alkalmazott vizsgálati módszerek – a hagyományos makroszkópos és 

optikai mikroszkópi módszerek után – a röntgen-pordiffrakció (XRD), az analitikai pásztázó 

elektronmikroszkópia (SEM-EDX), a Raman-spektroszkópia és a sorozatos kioldást követő 

kémiai elemzés voltak. Ezek együttes használatával jellemezni tudtam a fellelhető ásványokat 

és a sorozatos kioldás eredményei arra is rávilágítottak, hogy a toxikus elemek 

összmennyiségéből mekkora az a rész, ami potenciális veszélyt jelent a környezetre.  

Az ásványok meghatározásával és ezek részletes ásványkémiai vizsgálatával 

információt kapunk arról, hogy melyek azok az ásványok, melyek növelik a környezet 

savasságát. A sorozatos kioldás és az ásványtani vizsgálatok eredményeinek 

összekapcsolásával az is kiderül, hogy a toxikus fémtartalom mekkora része mobilizálódik. A 

vízoldható szulfátok vizsgálatával nemcsak a pórusvíz összetételéről kapunk információkat, 

hanem arról is, hogy melyek azok a toxikus elemek, melyek esőzések során mobilizálódnak és 

szennyezik a környezetet (főleg a talajt és a vizeket). A szemcseméret, porozitás, fajlagos 

felület, a kristályossági fok és a nyomelem-koncentráció szintén fontos tényezők, mivel ezek 

a tulajdonságok behatárolják, ellenőrzik és meghatározzák az ásványok hosszú távú 

stabilitását és a reakcióképességüket.  

Bízom benne, hogy a meddőhányón zajló folyamatok részletes megismerésével 

hozzájárulok hasonló jellegű meddőhányók várható hatásainak jövőbeni megalapozottabb 

előrejelzéséhez.  
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3. A SZULFIDOK OXIDÁCIÓJA 

A szulfidok oxidációs folyamatainak bemutatása elengedhetetlen ahhoz, hogy a megértsük a 

másodlagos ásványok képződését és az átalakulási folyamatokat. Az alábbi alfejezetekben 

azoknak a szulfidoknak az oxidációs folyamatait tekintem át, melyek a bányabérci 

meddőhányó mállási folyamataiban is jelentős szerepet játszottak. A meddőhányó anyagában 

fellelhető, nyomnyi mennyiségű kalkopirit oxidációját éppen ezért nem tárgyalom külön 

fejezetben. Bár a dolgozatban nem foglalkozom a mikrobiológiai oxidáció vonatkozásaival, 

elengedhetetlen ezeknek az esetenként meghatározó folyamatoknak az ismertetése is. 

 

3.1. Mikrobiológiai folyamatok 

A szulfidok a földkéreg ritka alkotói, közülük egyedül a vas-szulfidok mennyisége lehet 

említésre méltó. Az érctelepek esetében azonban fő összetevőkké válhatnak. Ha ezeket a 

telepeket elkezdik bányászni vagy egyéb módon a felszínre kerülnek, akkor óhatatlanul 

megindul az oxidációjuk. A kőzetanyag megbontása növeli a fajlagos felületeket és az oxigén, 

a felszíni vizek és a baktériumok hatására elindulnak a mállási folyamatok. Az utóbbi 

időszakban egyre nagyobb teret nyert a mikroorganizmusok oxidatív közegben betöltött 

szerepének vizsgálata és bebizonyosodott, hogy ezek hatása messze nem hagyható figyelmen 

kívül, hiszen életfolyamataikkal jelentősen katalizálják az oxidációs folyamatokat.  

A mikroorganizmusok és a pirit oxidációja közötti kapcsolat felismerése régi eredetű, 

visszanyúlik arra az időre, amikor felfedezték, hogy a baktériumok ugyanúgy képesek 

szervetlen, mint szerves anyagokat hasznosítani anyagcsere-folyamataikhoz. 

A mikroorganizmusok nagyszámú biogeokémiai folyamatban vesznek részt, melyek 

között szerepel a kén oxidációja/redukciója és vas oxidációja/redukciója. Ez a diverzitás teszi 

lehetővé egyes fajok túlélését olyan közegekben is, ahol kevés a tápanyag és alacsony a pH. 

Egyes baktériumok azon néhány életforma közé tartoznak, melyek ezeket az extrém 

körülményeket tolerálják. Közülük a kemolitotrófok olyan mikroorganizmusok, melyek 

energiájukat szervetlen forrásból nyerik, oxigén jelenlétében. Néhány kemolitotróf használhat 

nitrátot vagy vasat elektronakceptorként, ha nincs oxigén a közegben. A Thiobacillus, 

Acidithiobacillus és Leptospirillum genuszok számos olyan faját ismerjük, melyek 

kénvegyületeket használnak életfolyamataikhoz (1. táblázat). 
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1. táblázat. A Thiobacillus, Leptospirillum és Sulfobacillus genuszok fajai (NORDSTROM & SOUTHAM 1997) 
Table. 1. Species of Thiobacillus, Leptospirillum and Sulfobacillus genera (NORDSTROM & SOUTHAM 1997) 
 

Kemolitotrófok Szervetlen energiaforrás 
Thiobacillus albertis H2S, S2O3

2–  
Thiobacillus acidophilus S0, S2O3

2–, S3O6
2–, S4O6

2– 
Thiobacillus denitrificans H2S, S0, S2O3

2–, S4O6
2– 

Thiobacillus delicatus S0, S2O3
2, S4O6

2– 
Acidithiobacillus ferrooxidans H2S, szulfidásványok, S0, S2O3

2–, S4O6
2–, Fe2+ 

Thiobacillus halophilus S0 
Thiobacillus intermedius S0, S2O3

2–, S4O6
2– 

Thiobacillus neapolitanus H2S, szulfidásványok, S0, S2O3
2–, S3O6

2–, S4O6
2– 

Thiobacillus novellus S2O3
2–, S4O6

2– 
  
Thiobacillus perometabolis S0, S2O3

2, S4O6
2– 

Thiobacillus tepidarius H2S, S0, S2O3
2–, S3O6

2–, S4O6
2– 

Thiobacillus thermophilica H2S, szulfidásványok, S0 
Acidithiobacillus thiooxidans S0, S2O3

2–, S4O6
2– 

Thiobacillus thioparus H2S, szulfidásványok, S0, S2O3
2–, S3O6

2–, S4O6
2– 

Thiobacillus versutus H2S, S2O3
2– 

  
Leptospirillum ferrooxidans Fe2+, szulfidásványok 
Leptospirillum thermoferrooxidans Fe2+, szulfidásványok 
Sulfobacillus thermosulfidooxidans Fe2+, S0, szulfidásványok 
  
Archaea spp.  
Acidianus brierleyi Fe2+, S0, szulfidásványok 
Sulfolobus solfataricus S0 
Sulfolobus ambivalens S0 
Sulfolobus acidocaldarius Fe2+, S0 

 

A kén a természetben számos oxidációs állapotban létezik, a legközönségesebb a –2 

(szulfidok, kén-hidrogén és kénorganikus vegyületek), –1 (diszulfidok, S2
2–), 0 (elemi kén, S), 

+4 (szulfitok, SO3
2–) és +6 (szulfátok, SO4

2–) (GREENWOOD & EARNSHAW 2004). A kén-

oxidálók az anoxikus és szuboxikus határfelületeken jelennek meg. A kénoxidáló acidofil 

baktériumokat rendszerint megtaláljuk a savas bányaterületeken is, ahol bőséges kénforrások 

állnak rendelkezésre. A kénhozzáférés és az oxigén jelenléte együttesen segítik a baktériumok 

növekedését és aktivitását. A baktériumok katalizálják a szulfidok szulfáttá való átalakulását. 

Az esetek többségében a szulfátok képződése a baktériumok hatására vezethető vissza (SZABÓ 

1989). 

A szulfidion szekvenciális oxidálása szulfáttionná nyolc elektron elvonásával történik 

(SZABÓ 1989): 

A történések sora:             S2– →  S2
2– → SO3

2– → SO4
2– 

A kén oxidációs száma:   –2     +2       +4          +6 



A szulfidok oxidációja 
 

 14

A keletkező alacsony, tipikusan 4 alatti pH lehetővé teszi az acidofil organizmusok fejlődését, 

míg más organizmusokat kizár. 

 Az Acidithiobacillus thiooxidans (régebben Thiobacillus thiooxidans) egy acidofil 

baktérium, mely elemi kenet és tioszulfátot oxidál, de vasat nem. Az oldott oxigén 

jelenlétének következtében a szulfidok oxidációja gyors, néhány szulfidoxidáló baktérium 

állandó „versengésben” van a kémiai oxidációs mechanizmusokkal. Az Acidithiobacillus 

ferrooxidans (régen Thiobacillus ferrooxidans) Gram-negatív kemolitotróf baktérium. Képes 

a Fe2+-t, S0-t vagy szulfid ásványokat hasznosítani energiaforrásként és fontos szerepet játszik 

a vas és kén biogeokémiai ciklusában. Az A. ferrooxidans kolóniáit 0,5–1,0 µm hosszúságú, 

lekerekített végű, magános vagy páros, néha láncokban előforduló sejtek alkotják. Képesek 

savas oldatokban a Fe2+-t Fe3+-má oxidálni, valamint az elemi kenet is oxidálják. Mivel az 

egyik legfontosabb bontó baktérium, széles körben tanulmányozták (SHARMA et al. 2003). 

Azt is kimutatták, hogy a különböző szubsztrátokon1 hogyan változtatja töltését és 

összetételét. A Leptospirillum ferrooxidans metabolizmusa hasonló az A. ferrooxidans 

metabolizmusához, de morfológiailag különbözik. Gömb alakú és az 1,5–2,1 közötti pH-t 

szereti. A L. ferrooxidans nem tud kénvegyületeket oxidálni, a Fe2+ szelektív oxidációját 

részesíti előnyben, így kevésbé érzékeny a Fe3+-gátlásra, ami megengedi ezeknek a 

szervezeteknek, hogy magasabb redoxpotenciálon növekedjenek, mint az A. ferrooxidans 

(BLOWES et al. 2003a). 

 Az A. thiooxidans és A. ferrooxidans mezofil fajokat az éghajlati és geológiai 

környezettől függetlenül egyaránt megtalálták a bányavizekben. Az A. ferrooxidans és A. 

thiooxidans hőmérsékleti optimuma 15 és 35 ºC között van. Mindkettő acidofil faj és 1,5–6,0 

közötti pH-t képes elviselni. Az optimális növekedés 2,0–2,5 közötti pH-n van. Ezen 

szervezetek hatékony szulfidoxidálók, mivel képesek alkalmazkodni különböző pH-

értékekhez és fémkoncentrációkhoz. Az A. ferrooxidans obligát aerob és növekedéséhez C-

forrásként CO2-ra van szüksége. Mind a Leptospirillum ferrooxidans, mind az 

Acidithiobacillus ferrooxidans ugyanabban a környezetben élnek, de a L. ferrooxidans 

toleránsabb a hőmérsékleti és pH-szélsőségekre (EDWARDS et al. 1999).  

A baktériumok katalizálják a szulfidok oxidatív bomlását, növelve ezzel a bányavizek 

savasságát. A szulfidásványok mikrobiális oxidációja direkt és indirekt mechanizmusokkal 

történik. A direkt mechanizmus során a baktériumsejt feltehetően enzimtermelésével oldja az 

ásvány felületét. A szulfid kénje szulfáttá oxidálódik bármilyen kimutatható átmenet nélkül. 
                                                 
1 szubsztrát – az az anyag, amelyre a katalizátor hat. A biokémiai reakciókban a szubsztrátra az enzim hat. 
 



A szulfidok oxidációja 
 

 15

 A vas esetében a ferriionok, melyeket a baktériumok hoztak létre, további oxidációs 

folyamatokat indítanak el a szulfidokon, amit indirekt mechanizmusként fogadunk el. A 

felületi tulajdonságok megváltozását figyelték meg azoknál az ásványoknál, ahol baktériumok 

tapadtak a felületre. Az indirekt mechanizmusoknál feltételezzük, hogy a baktériumsejt nem 

közvetlenül az ásvány felületén fejti ki hatását, hanem reakciókat katalizál a felületen. Az 

ásványok felületén található Fe2+ és S2– biológiailag oxidálódik Fe3+-má és szulfáttá. Ahhoz, 

hogy baktériumok által kialakított katalizátor létrejöjjön, nem szükséges a közvetlen fizikai 

kapcsolódás. A keletkezett katalizátor elősegíti a szulfidok felületén lezajló kémiai oxidációt, 

állandósítva a szulfidok oxidációs folyamatait. Az indirekt reakciók a legkülönbözőbb 

körülmények között is végbemehetnek. Mivel a szulfid felülete az elektronakceptor, ez a 

mechanizmus molekuláris oxigén jelenlétét igényli, aminek elektródpotenciálja pozitívabb a 

ferro/ferri párénál. Mindaddig, amíg az oxigén jelen van, a pirit oxidációja folytatódik 

(SZABÓ, 1989).  

A közvetkező reakcióegyenletek összesítik a két mechanizmust a pirit példáján 

bemutatva (SASAKI et al. 1998a): 

Direkt kölcsönhatás: 

FeS2 + 7/2 O2 + H2O → Fe2+ + 2H+ + 2 SO4
2–  (főként kémiai reakció) 

 
2Fe2+ + 1/2O2 + 2H+ → 2 Fe3+ + H2O  (bakteriális reakció) 

 
Indirekt kölcsönhatás: 

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O → 15Fe2+ + 16H+ + 2SO4
2–  (kémiai reakció) 

 
MeS + 2Fe3+ → Me2+ + S0 + 2Fe2+ 

 
S0 + 3/2O2 + H2O → 2H+ + SO4

2–   (bakteriális reakció) 
 

A környezetben megjelenő kémiai, csakúgy mint a biológiailag közvetített 

folyamatokban az elsődleges oxidálószerek az oldott oxigén vagy a Fe3+-ionok. Az A. 

ferrooxidans azon képessége, hogy fém-szulfidokat oxidáljon vasionok hiányában, bizonyíték 

a direkt mechanizmusokra.  

A vas- és kénoxidáló baktériumok fő szerepe a Fe2+ Fe3+-má való oxidálása. A Fe3+ 

gyorsan megtámadhatja a szulfidok felületét. A Thiobacillus spp.-ek nanokörnyezeteket – 

általában vassal cementált biofilmeket – képeznek a szulfidok felszínén való növekedésükhöz. 

Ezek a nanokörnyezetek vékony savas vízrétegeket alakíthatnak ki, melyek az össz vízkémiát 

nem befolyásolják. Végül progresszív oxidációval, a nanokörnyezet mikrokörnyezetté alakul. 



A szulfidok oxidációja 
 

 16

Savas mikrokörnyezetekre utal a jarosit megjelenése semleges össz vízkémiánál, mely csak 

savas (pH ≤ 3) körülmények között képződik és marad stabil. 

 SAND et al. (2001) szerint a Fe3+-ionok vagy a protonok (H+) csupán kémiai tényezők, 

melyek oldják a fém-szulfidokat, és a baktériumoknak az a szerepük, hogy újraképezzék 

ezeket az ionokat és koncentrálják őket az ásvány/víz vagy az ásvány/baktériumsejt 

határfelületen. A reagensek koncentrálódása ezekben a nanométer vastagságú rétegekben 

eredményezi a megfigyelt gyorsított oxidációs oldódást a szulfidok felületén.  

 A kaliforniai Iron Mountain-beli kutatások arra utalnak, hogy az A. ferrooxidans fő 

szerepe az, hogy a vasat oxidálja a savas bányavizekben, valamint fokozza a vas-oxid-

hidroxidok kicsapódását (BANFIELD & WELCH 2000). Más vasoxidáló baktériumot (pl. L. 

ferrooxidans) és archaikus baktériumot (pl. Thermoplasmales) is találtak szulfidos érctelepeken.  

 A fém-szulfidok kémiai oxidációja savas körülmények között, részben oxidánsok 

jelenlétében zajlik. A baktériumok fontos szerepet töltenek be az oxidatív bomlásban, 

befolyásolják az ásványok oldhatóságát és azok felületének reakcióképességét. A magas 

fémtartalmú és kénsavas vizek, a bányászat melléktermékeiként képződött oldatok közvetlenül 

összeköthetők a mikrobiális tevékenységgel. A kutatások nagy része a szulfidok 

Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans és esetenként Acidithiobacillus 

thiooxidans jelenlétében zajló bomlására fókuszál. NORDSTROM és SOUTHAM (1997) 

munkájukban szoros korrelációt mutattak ki a szemcseméret, fajlagos felület és mikrobiális 

aktivitás között. 

 A savas bányavizekben bőséges mikrobiális élet van, bár gyakran ez az egyetlen 

életforma, amit ebben a közegben megtalálunk. A savas vizek kialakulásáért három összetevő 

felelős: a pirit, víz és oxigén. Az általános reakció a következőképpen írható fel: 

 
FeS2 + 15/4O2 + 7/2H2O → Fe(OH)3 + 2H2SO4 

 
Ez a reakció nagyon leegyszerűsített a természetben megjelenő reakciókhoz képest. Néhány 

bonyolító tényező: 

(1) A pirit szemcsemérete és fajlagos felülete széles tartományt ölel fel. Ugyanakkor 

számos kristályformája, kristályszerkezeti hibája, eltérő nyomelemtartalma ismert. Ezek a 

tulajdonságok befolyásolják reakcióképességét. 

(2) A pirit oxidációjának végterméke nem tiszta vas-hidroxid fázis, hanem egy keverék, 

változatos sztöchiometriával, pl. 

goethit (α-FeOOH),    ferrihidrit (Fe5OH8·4H2O) 

 jarosit (KFe3(SO4)2(OH)6),   schwertmannit (Fe8O8SO4(OH)6) 
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(3) Pirit oxidációjának terméke elemi kén is lehet (NORDSTROM & SOUTHAM 1997). 

A pirit oxidációját a baktériumok növekedési és szaporodási rátája fogja kontrollálni, 

ezáltal olyan környezeti körülmények fogják befolyásolni, mint a hőmérséklet, hidrológiai 

változások és tápanyagforrások.  

 A szulfidásványok oxidációjának kémiája és a biológia közötti kapcsolatot a 

következőképpen összegezhetjük: 

i) A baktériumok szeretnének kapcsolódni vagy a lehető legközelebb kerülni a szulfidok 

felületéhez, maximalizálva a szubsztrátfelhasználási hatékonyságukat. A tapadás csökkenti 

azt az időt, ami szükséges a baktérium és ásvány között végbemenő vas diffúziójához. A 

tapadás ugyanakkor megváltoztatja a szilárd anyag és baktérium közötti felületi kémiát.  

ii) Minden rendelkezésre álló bizonyíték a szulfidásványok kémiai oxidációjáról 

megegyezik azokkal a reakciókkal, amelyek a vas- és kénoxidáló baktériumok vizes közegben 

történő szulfidoxidáló reakcióinál történnek. 

 A Thiobacillus spp.-k benépesíthetik a szulfidos érctelepeket, a flotációs és bányászati 

meddőket akár kevés szulfid jelenlétekor is. A nagy fajlagos felület – főleg a fémek kinyerése 

érdekében megőrölt szulfidok esetében – optimális növekedési környezetet biztosít e genusz 

fajainak. A felszín alatt megjelenő, változatos baktériumközösségek azt sugallják, hogy a 

Thiobacillusok kis populációja már a bányászat megkezdése előtt ott van a közegben. Akár 

igaz ez, akár nem, a bányameddők gyorsan benépesülnek Thiobacillusokkal. A felszín 

kiszáradása, valamint a fagy csökkenti a Thiobacillus populációt (SOUTHAM & BEVERIDGE 

1992). A Kidd Creek-i meddő esetében BLOWES et al. (1995) kimutatta, hogy a közel sem-

leges pH-jú meddő benépesülése Thiobacillus thioparus fajjal a pH-t 5 körülire csökkentette, 

míg a T. ferrooxidans és T. thiooxidans fajok túlsúlyba jutásával a pH érték 4 alá csökkent. A 

mért pH-értékek fontos indikátorai a Thiobacillus populációk jelenlétének. A Thiobacillus 

fajoknak jól ismert azon képessége, hogy különböző szulfidtelepekhez alkalmazkodnak, de az 

adaptációs mechanizmus még nem igazán tisztázott (NORDSTROM & SOUTHAM 1997). 

 A vas-, kén- és szulfidásványok oxidációs környezetének széles hőmérséklet-

tartománya lehet, 0 °C-tól (pl. meddőhányókon) akár 50–60 °C-ig (pl. néhány mélyszinti 

bányában). A hőmérséklet egyike a kiemelkedően fontos környezeti paramétereknek, amelyek 

befolyásolják a mikroorganizmusok aktivitását. Nemcsak növekedésüket, hanem az uralkodó 

genuszokat és fajokat is meghatározza. A baktériumokat pszichrofil (hidegkedvelő), mezofil, 

termofil és hipertermofil csoportokra osztjuk. A pszichrofilek 0 °C-on is nőnek, optimumuk 

10–15 °C és 30 °C a tűréshatáruk. A mezofilek 40 °C alatti hőmérsékleten nőnek, 30 °C 

optimumon. A termofilek optimuma 50–60 °C, míg a hipertermofilek optimuma 80 °C feletti. 
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Kevés információnk van savas közegekben fellelhető pszichrofilekről. STRÖMBERG (1997) 

Aitikben (Svédország) bizonyítékokat talált pirit bontásában szerepet játszó mikrobiális 

aktivitásra, 0 és 12 °C közötti hőmérsékleten (átlagosan 5 °C-on). FERRONI et al. (1986) és 

BERTHELOT el al. (1993) azt találták, hogy a T. ferroxidans fajok lehetnek pszichrotropok. 

Általában az acidofil vas- és kén-oxidáló baktériumok vagy mezofilek, vagy termofilek.  

 Valamennyi arra irányuló kísérlet, hogy megértsük a pirit vagy más szulfidásványok 

bomlását vagy hogy javítsuk a vízminőséget anélkül, hogy a mikroorganizmusok szerepét 

figyelembe vennénk, valószínűleg kudarcot vall. A szulfidásványok oxidációjának 

geomikrobiológiai vizsgálatai tisztázták a mikrobiális katalízist, azokat a fiziológiai 

jellegzetességeket, melyek lehetővé teszik a baktériumok légzését és reprodukcióját savas 

közegben. Munkámban nem kíséreltem meg a mikrobiológiai jellegzetességek vizsgálatát, de 

tisztában vagyok azzal, hogy a bányabérci meddőhányó másodlagos szulfátjainak a 

kialakulásában jelentős szerepet töltöttek be a mikroorganizmusok. Találtam is erre utaló, 

mind morfológiai, mind kémiai bizonyítékokat (lásd 9.2. fejezet).  

 

3.2. A pirit oxidációja 

A pirit az egyik legfontosabb és leggyakoribb szulfid, melynek oxidációja2 során sav, 

valamint olyan másodlagos vegyületek képződnek, melyeket a jelen dolgozat is bemutat a 

későbbi fejezetekben. Mállása okozza a környezetvédelem és egyben a környezeti ásványtan 

egy nagyon széles körben vizsgált témáját, a savasodást. A szulfidos meddőhányók a legtöbb 

esetben polimineralikus ásványegyüttesekből állnak, melyek szilikátokat, oxidokat, 

hidroxidokat, karbonátokat tartalmazhatnak. Ennek tulajdonítható a meddőhányók ásványos 

összetételének igen heterogén és képződményspecifikus volta. A bányászati és feldolgozó 

tevékenység során nagyobb felületek válnak kitetté és elindulnak az oxidációs folyamatok. 

Ezek a kémiai folyamatok az ásványegyüttes oxidatív környezettel való instabil kémiai 

egyensúlyából eredeztethetőek. Az oxidációt a levegő, a víz és a mikroorganizmusok együttes 

hatása eredményezi.  

A pirit oxidációjáról számos kísérletet folytattak (pl. RIMSTIDT & VAUGHAN 2003, 

PISAPIA et al. 2010). Az oxidáció számos lépésben történik és a reakciók során különböző 

ásványok képződnek, beleértve a metastabil, másodlagosan képződött ferrihidritet 

[5Fe2O3·9H2O], schwertmannitot [Fe8O8(OH)6SO4 vagy Fe16O16(OH)10(SO4)3], goethitet  

                                                 
2 A szöveg további részében a pirit és más szulfidásványok oxidációja alatt az oxidatív közegben történő mállás 
értendő. 
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[α-FeO(OH)], ugyanúgy, mint a sokkal stabilabb másodlagos jarositot [KFe3(SO4)2(OH)6] és 

hematitot [Fe2O3]. Ezek képződése a geokémiai körülményektől függ (BIGHAM et al. 1996, 

lásd 9.1. és 9.2. fejezeteket). Leegyszerűsítve, az oxidáció három fő lépésben zajlik: (1) a kén 

oxidációja, (2) a ferro- (Fe2+) vasion oxidációja és (3) a ferri-komplexek hidrolízise és 

kicsapódása. Mindegyik reakció kinetikája a meddőhányóban lévő környezettől függ. 

 
FeS2 + 7/2O2 + H2O → Fe2+ + 2SO4

2– + 2H+  (1) 
 

Fe2+ + 1/4O2 + H+ ↔ Fe3+ + 1/2H2O    (2) 
 
A (2) reakciót nagymértékben felgyorsítja a mikrobiológiai aktivitás (pl. az Acidothiobacillus 

ferrooxidans jelenléte, lásd 3.1. fejezet): 

 
FeS2 + 14 Fe3+ + 8H2O → 15 Fe2+ + 2SO4

2–+ 16H+  (3) 
  
 Az első egyenlet a pirit légköri oxigén jelenlétében zajló bomlását írja le. A Fe3+ a 

Fe2+ oxidációjából jön létre, főleg alacsony pH-n. A Fe3+ lesz a pirit elsődleges oxidálója 

(MOSES et al. 1987). Abiotikus körülmények között a pirit Fe3+ általi oxidációját a Fe2+ 

oxidációja kontrollálja. 

A pirit oxidációja során a savképződést a hidrolízis és vas-hidroxidok kicsapódása 

(kisebb mértékben a jarositoké) fogja eredményezni. Ha a pH 3,5 alá csökken, a Fe(OH)3 nem 

stabil és a Fe3+ oldatban marad: 

 
Fe3++ 3 H2O ↔ Fe(OH)3(s) + 3H+ 

 
A pirit teljes oxidációjának reakciója, a Fe3+ hidrolízise és a vas-hidroxid kicsapódása négy 

hidogéniont képez egy mól piritre nézve. Az összesített egyenlet: 

 
FeS2 + 15/4O2 + 7/2H2O → Fe(OH)3 + 2SO4

2– + 4H+ 
 

A képződött vas-oxid-hidroxidok jellegzetesen vörösesbarna színű kérgek vagy 

csapadékok formájában jelennek meg. A pirit reakciósebességét a fizikai-kémiai jellemzők 

(szemcseméret, porozitás, fajlagos felület, szerkezetben bekövetkezett helyettesítések) 

nagymértékben befolyásolják. A piritoxidációt befolyásoló külső tényezők a már említett pH, 

az egyéb szulfidok jelenléte, a mikroorganizmusok jelenléte vagy hiánya, a szén-dioxid 

koncentráció, a hőmérséklet (LOTTERMOSER 2007). Az oxidációs reakciók a piritszemcsék 

felületén indulnak meg. Minél kisebb a szemcseméret, annál nagyobb a fajlagos felület és ez 

növeli a pirit reakcióképességét. Az oxidáció jelei először a repedések, felületi 
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egyenetlenségek és az esetlegesen jelenlévő zárványok mentén jelentkeznek. A bányászati 

tevékenységek eredményeként szétzúzott kőzetekben potenciálisan több piritszemcse válik 

kitetté az oxidációs folyamatok hatásának. A rosszul kristályos, vagy a rácshibákkal 

rendelkező piritek tökéletlen vagy torzult kristályráccsal rendelkeznek. Ez olyan 

feszültségeket eredményez a kristályrácsban, mely érzékenyebbé teszi az ásványt a kémiai 

reakciókra (LOTTERMOSER 2007). Ugyanez a jelenség figyelhető meg a nyomelem-

helyettesítések eredményeként is.  

A szulfidos meddők piriten kívül általában más szulfidokat is tartalmaznak. Ha ezek 

között közvetlen kapcsolat van, az elektronok vándorolnak a szulfidok között és számos 

mikro-„galvánelem” alakul ki. A mállás során a magasabb elektródpotenciállal rendelkező 

szulfid galvanikusan védett az oxidációs folyamatoktól, míg az alacsonyabb 

elektródpotenciállal rendelkező szulfid erőteljesebben oxidálódik (LOTTERMOSER 2007). A 

legnagyobb elektromos vezetőképességű szulfid fog a leglassabban oxidálódni: pl. ha pirit, 

galenit és szfalerit van a területen, akkor a pirit oxidációja a leglassúbb, míg a szfalerité a 

leggyorsabb (NORDSTROM & ALPERS 1999). A pirit oxidációja exoterm folyamat, tehát hőt 

termel. A hőmérséklet növekedésével növekszik az oxidációs ráta is. SMITH et al. (1992) azt 

találta, hogy minden 10 °C-os növekedés a pirit oxidációs rátáját majdnem megduplázza.  

 A pirit oxidációja végbemehet levegőn vagy vízben. Az oxidációs ráta növekszik az 

oxigén koncentrációjával, mely lényeges a szulfidok oxidációjához. Ha az oxidáció vízben 

vagy telített pórusokban történik, a pirit reaktivitását a vízben lévő oxigén koncentrációja be-

folyásolja. Az oldott oxigén koncentrációja a vizekben részben a hőmérséklettől függ, 

mennyisége 25 °C-on 0 mg/l-től 8 mg/l-ig változhat (LANGMUIR 1997). Ez a koncentráció ala-

csonyabb, mint a levegő oxigéntartalma (21 térfogat% vagy 286 mg/l 25 °C-on) (LANGMUIR 

1997). Ennek eredményeként a piritoxidáció oxigéndús vizekben lassúbb, mint a levegőn.  

 A piritszemcsék körüli mikrokörnyezetekben savas pH uralkodik. Mivel a jelenlegi 

technológiák nem teszik lehetővé a szubmikroszkópos környezetek pH-jának a mérését, ezért 

az oxidálódó piritek környezetében lévő pontos értékek nem ismertek. Savas és semleges 

kémhatású közegben a Fe3+ oxidálószerként viselkedik, és a Fe3+-koncentráció pH függő. 

Ezáltal a pirit oxidációjának mértéke Fe3+-al telített vizekben függ a pH értékétől. Jelentős 

mennyiségű oldott Fe3+-at alacsony pH-jú vizekben találunk, mivel 3-as pH fölött a Fe3+ 

kiválik és ezzel az oxidálószer eltávozik az oldatból (ROSE & CRAVOTTA 1999). Néhány kuta-

tó a vizet a pirit oxidációjához szükséges jelentős tényezőnek tekinti (ROSE & CRAVOTTA 

1999), mások pedig reakcióközegnek vélik (STUMM & MORGAN 1996). Mindenesetre a víz 
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fontos szállítási közeg és gyorsítja az oxidációs folyamatokat a szulfidok váltakozó 

nedvesítése és száradása során.  

 

3.3. A szfalerit oxidációja 

A szfalerit oxidációja egy sor tényezőtől függ, melyek közül a legfontosabbak az oldatban 

található oldott O2 vagy Fe3+ (mint oxidálószerek), a hőmérséklet és a pH (BOBECK & SU 

1985). A szfalerit (és galenit) esetében a közvetlen oxidáció nagyon lassú. Feltételezve, hogy 

a teljes kénmennyiség szulfáttá oxidálódik az oxidációs reakció a következő: 

 
−+ +→+ 2

4(aq)
2
(aq)(aq)2(s) SO Zn2OZnS  

 
A fémek oldatban maradhatnak vagy beépülhetnek a másodlagosan képződött ásványok 

szerkezetébe. A Zn2+ oxidként, hidroxidként, karbonátként, szulfátként kicsapódhat vagy 

adszorbeálódhat a magas fajlagos felülettel rendelkező Fe-oxid-hidroxidok felületén. Savas 

közegben a nyomelemek, esetünkben a Zn2+ eltávolítása korlátozott. Ha a Zn2+ hidrolizál vagy 

hidroxidként kicsapódik, pH-csökkenés következhet be. Ezeket a folyamatokat az alábbi 

reakcióegyenletek mutatják (LAPAKKO 2002): 

 
+++ +→+ (aq)(aq)(aq)2

2
(aq) HZn(OH)OHZn  

 
++ +→+ (aq)2(s)(aq)2

2
(aq) H2Zn(OH)OHZn  

 
A legtöbb esetben a fenti reakciók 6-os pH fölött következnek be. Ha a pH 6 alá 

csökken, a másodlagos ásványfázisok oldódni fognak. Következésképpen alacsonyabb pH-n 

nem járulnak hozzá további savasodáshoz.  

Az oxidáció során a szfaleritnél olyan védő szerepet betöltő másodlagos szulfátot nem 

figyeltek meg, mint pl. a galenit körül képződő anglesitgyűrű (ami védi a galenitet az oxidáló 

reagensektől). Ez annak tulajdonítható, hogy a Zn-szulfátok könnyen oldódnak és emiatt 

rögtön eltűnnek.  

A szfalerit szerkezetében a környezeti szempontból veszélyes Cd gyakran helyettesít, 

akár 1,7 tömeg%-nyi mennyiségben is jelen lehet (GAINES et al. 1997). A szerkezetbe a Zn- 

pozícióba akár 26 tömeg%-nyi Fe2+ is beépülhet (GAINES et al. 1997). Ebben az esetben a 

szfalerit savképző lesz, a vasas fázis hidrolízisének köszönhetően. Fe3+ jelenlétében a MeS 

(ahol Me = kétvegyértékű fém) oxidációja savképződéshez vezet a következő reakcióegyenlet 

alapján (DOLD 2005): 
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+−+++ +++→+++ 4H2SO4Fe2O2HO34FeS2 2
4

22
22

3 MeMe  
 

PEREZ & DUTRIZAC (1991) azt találták, hogy a szfalerit oldódási rátája növekszik a Fe-

tartalommal. WEISENER et al. (2004) kísérletei ugyanezt igazolták. A 11,40 és 12,90 tömeg%-

nyi Fe-t tartalmazó szfalerit gyorsabban oldódott, mint a 0,49 tömeg% Fe-tartalmú. 

A wurtzit a szfalerit polimorf módosulata, hexagonális rendszerben kristályosodik. 

Szerkezetében 8 tömeg%-nyi vasat és 4 tömeg%-nyi kadmiumot tartalmazhat (GAINES et al. 

1997). Gyakran szoros összenövésben ismert szfalerittel. Gyöngyösorosziból a wurtzitot 

KOCH SÁNDOR (1954, 1958) írta le elsőként.  

Gyöngyösorosziban a ZnS-ásványok első generációja a magas Fe-tartalmú, feketés 

színű szfalerit (szfalerit I., KOCH 1985). Sok kalkopiritzárványt tartalmaz, amelyek három 

generációba tartoznak. A szfalerit II. a telérek uralkodó ércásványa, amely a szfalerit I.-nél 

világosabb színű, alacsonyabb Fe-tartalommal. Általában galenittel fordul elő, üregek falain. 

PÓSFAI (1987) és PÓSFAI et al. (1988) azt állapította meg, hogy az általa vizsgált 

gyöngyösoroszi ZnS-okban köbös, illetve hexagonális rétegek váltakozása volt 

megfigyelhető, vagyis rendezetlenek voltak. Ezek úgy képződnek, hogy valamilyen 

termodinamikai hatás következtében a rendezett módosulat szoros illeszkedésű rétegeinek 

sorrendjében rétegződési hiba keletkezik, pl. a szfalerit ikresedésekor az ikerhatáron lévő 

három réteg a wurtzitra jellemző sorrendben követi egymást, a középső réteg hexagonális 

környezetű (PÓSFAI 1987, PÓSFAI et al. 1988). Egy másik fajta rétegződési hiba az 

úgynevezett deformációs hiba, amely azt jelenti, hogy a kristályrács egyik része a másikhoz 

képest eltolt helyzetbe kerül. A köbös alaprácsban lévő deformációs hiba 4 réteg széles 

hexagonális lamellát eredményez. A bányabérci meddőhányó anyagában egyértelmű 

bizonyítékot wurtzit jelenlétére nem találtam, de jelenlétét kizárni nem lehet.  

 

3.4. A galenit oxidációja 

A galenitet legtöbbször együtt találjuk a szfalerittel. A bányászati tevékenységek által érintett 

területeken a legfőbb forrása az ólomszennyezésnek. Oxigéndús, nedves környezetben a 

galenit anglesitté (PbSO4) oxidálódik, mely 6-os pH alatt gyengén oldódik (ROUSSEL et al. 

2000). Az anglesitnek védő hatása van, védi a galenitet az oxidáló reagensek direkt hatásától 

(JAMBOR & BLOWES 1998). A galenit környezetében szinte mindig megtaláljuk a piritet is, 

melynek oxidációja felgyorsíthatja a galenitoxidációt, mivel Fe3+ szabadul fel, ami erős 

oxidálószer. Vízmentes közegben, levegőn, a légnedvesség hatására a galenit felszínén ólom-
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oxid vagy esetenként ólom-hidroxid képződhet. A galenitoxidáció a következő egyenletek 

szerint megy végbe: 

 
−+ +→+ 2
(aq)4SOPb2OPbS 2

(aq)2(aq)(s)  
 

4(s)
2
4(aq)

2
aq PbSOSOPb ↔+ −+  

 
Az első reakció esetében feltételezzük, hogy a teljes kénmennyiség szulfáttá oxidálódik. Az 

oxidáció nem növeli a savasságot abban az esetben, ha csak az O2 jelenlétében zajlik. Ha Fe3+ 

van jelen és savas a közeg akkor a következő reakcióegyenlet szerint zajlik az oxidáció és 

sokkal gyorsabban is, mint csak az O2 jelenlétében: 

 
++−++ +++→++ 222

42
3 8FePbSOHO4H8FePbS  

 
A Fe3+ jelenlétében a PbS oxidációja savképződéshez vezet. Ezt mutatja a fenti 

reakcióegyenlet is (DOLD 2005). A szulfidok fém-kén aránya határozza meg azt, hogy mennyi 

kénsav szabadul fel az oxidáció során. A pirit és markazit esetében a fém-kén arány 1:2 és 

kéngazdagabbak, mint a galenit vagy akár a szfalerit, melyek fém-kén aránya 1:1. 

Következésképpen a pirit és markazit oxidációja intenzívebb savképződéssel jár, mint a 

galenit és szfalerit oxidációja (LOTTERMOSER 2007).  
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4. A SZULFIDOK OXIDÁCIÓJA SORÁN KÉPZŐDÖTT MÁSODLAGOS ÁSVÁNYOK 

A szulfidok mállása főként H+-, SO4
2–-, Fe2+-ionokat juttat a meddőhányók pórusvizébe. A 

meddőhányók ásványtana és a szulfidásványok oxidációs foka hatással van a felszabaduló, 

kioldódó fémekre (BLOWES et al. 2003a). Az oldott Fe2+-ionok oxidációja nagy mennyiségű 

másodlagos Fe- és Al-hidroxid, illetve oxid-hidroxid képződéséhez vezet, melyek oldhatósága 

számottevően kisebb a vízoldható szulfátokénál. A képződött oxid-hidroxidok kristályossági 

foka az amorftól a jól kristályosig terjed. Fontos Fe3+-ásványok a jarosit, schwertmannit, 

goethit és a ferrihidrit. Ezt az átalakulást az alábbi reakcióegyenletek szemléltetik: 
+−+ ++→++ 2H4SO2FeOH8O2FeS 2

4
3

222  
+−+ ++→+++ 9H4SO(OH))(SOKFeOHK12O3FeS 2

46243222  

 jarosit 
+− ++→++ 30H15SOSO(OH)OFeO18H30O8FeS 2

44688222   

  schwertmannit 
+− ++→++ 4H2SOFeO(OH)O2,5H3,75OFeS 2

4222  

  goethit 

Azt, hogy a szulfidok oxidációja során milyen típusú Fe3+-tartalmú ásvány és mennyi sav 

képződik, a Fe3+ hidrolizációs (hidroxilációs) foka befolyásolja (CORNELL & SCHWERTMANN 

2003). 

BIGHAM & NORDSTROM (2000) eredményei alapján a jarositok savas, 1,5–3-as pH-n, 

nagy szulfáttartalmú (>3000 mg/l) környezetekben képződnek, a schwertmannit közepesen 

savas (pH = 3,0–4,0), közepes szulfáttartalmú (1000–3000 mg/l) környezetekben, míg a 

ferrihidrit közel semleges (pH > 5,0) kémhatású környezetekben gyakoribb. A pirit oxidációja 

során képződött jarosit, schwertmannit és ferrihidrit idővel goethitté alakul, mivel 

termodinamikailag ez a legstabilabb fázis (DOLD & FONTBOTÉ 2001, 2005; BIGHAM & 

NORDSTROM 2000).  

A szulfidok oxidációja során kiszabaduló fémek, félfémek és szulfát oldatba kerülnek, 

és ez az oldat a többi szulfiddal kapcsolatba kerülve felgyorsítja az utóbbiak oxidációját. A 

magas szulfátkoncentráció nem pH-függő és jelentős problémákat vethet fel úgy savas, mind 

lúgos körülmények között (ROSE & CRAVOTTA 1998). A meddőhányókon zajló savtermelő, 

savsemlegesítő és/vagy semleges reakciók révén bejutó jelentős mennyiségű oldott ion 

nyomán a pórusvizek magas ionkoncentrációjúak lesznek (LOTTERMOSER 2007). Némelyik 
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ion ionos formában oldatban marad, és ásványok felületén adszorbeálódik. A rétegszilikátok, 

mint pl. a talk, szmektit, klorit, illit hatékonyan adszorbeálják az oldatokban található ionokat, 

de jó adszorpciós képességűek a vas-oxid-hidroxidok is (LOTTERMOSER 2007). Az ionok egy 

része kölcsönhat egymással, elérheti az oldatban a telítettséget és másodlagos ásványként 

kiválhat a meddőhányókban, ezáltal megkötve a pórusvizekben lévő ionokat.  

 Az ásványok és a toxikus fémek közötti kapcsolatokat meghatározó főbb szervetlen 

geokémiai folyamatok a következők: 1) oxidáció/redukció, 2) oldódás, 3) kiválás, kicsapódás, 

4) helyettesítés és átalakulás, 5) adszorpció és deszorpció, valamint 6) ionkicserélődés (FRAU 

& MARESCOTTI 2011). A környezeti hatásokra érzékeny elsődleges szulfidásványok oxidatív 

környezetben a toxikus fémeknek csak átmeneti „csapdái”. A mállásuk során kiszabadult 

fémek – szintén csak átmeneti időre – a másodlagos ásványok szerkezetében csapdázódnak, 

illetve adszorbeálódnak ezek vagy más elsődleges ásványok felületén.  

 

4.1. A jarosit-alcsoport kutatástörténete, kristályszerkezete és képződése 

A jarosit a savas közegben képződő vas-szulfátok egyik leggyakoribb ásványa. Először 

Breithaupt írta le 1852-ben3, egy spanyolországi szulfidos savas bányából, Barranco Jaroso 

területről (BREITHAUPT 1852). A területen fellelhető ásványegyüttes részletes leírásakor a 

LINNÉ által felállított binominális nevezéktant is alkalmazta az ásványfajok megnevezésére. 

Ezért a jarosit először a Jarosites kalicus latin nevet kapta, hasonlóan a korábbról ismert 

alunithoz (Alunites kalicus).  

A jarosit stabilitásának, valamint a lehetséges toxikus fémek szerkezetbe való 

beépülésének megértéséhez ismernünk kell a jarosit kristálykémiai jellemzőit.  

A jarosit az alunitcsoport tagja. Általános képlete: AB3(TO4)2(OH)6 (SCOTT 1987, 

JAMBOR 1999, DILL 2001). A trigonális rendszerben kristályosodó ásványcsoport 

                                                 
3BREITHAUPT (1852) kémiai vizsgálatainak tömegszázalékos eredményei a következők voltak: 

Breithaupt mérései [wt%]     Ideális jarosit (számított összetétel)* [wt%] 
Fe-oxid    52,5     Fe2O3  47,83 
Al-oxid    1,7   
K-oxid kevés Na-oxiddal  6,7     K2O  9,41 
Kénsav    28,8     SO3  31,97 
Víz    9,2     H2O  10,79 
Összesen:   98,9     Összesen:  100,00 
 
A +3 vegyértékű kationpozíciót 3 atomnál több nem töltheti be a képletben, azaz a Breithaupt méréseiben 
szereplő vasmennyiség túl magas. Valószínűsíthető, hogy – ahogy Bányabércen is – a Breithaupt által vizsgált 
anyagban is nano-mikroléptékben jelen voltak a vas-oxid-hidroxid(szulfátok) is.  
* ANTHONY et al. (eds.): Handbook of Mineralogy, http://www.handbookofmineralogy.org/. 
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szerkezetének mR3  a tércsoportja. A B kationok enyhén torzult oktaéderes pozícióban 

vannak. Minden oktaéderhez négy hidroxidion tartozik, ezek egy síkban helyezkednek el, a 

csúcsoknál pedig a szulfáttetraéderek oxigénjei találhatók. A csoport tagjai tipikusan 

rétegszerkezetűek, a jarositnál a Fe(OH)4O2-oktaéderek csúcsukkal összekapcsolódva 

alkotnak rétegeket (1. ábra). A c tengely felőli nézetből a rétegekben 6-6 oktaéderből álló 

gyűrűk találhatók, melyek közepén a SO4
2–-tetraéderek helyezkednek el, illetve a 6 

oktaéderből álló gyűrűk találkozásánál lévő, 3 oktaéderből álló gyűrűk közepén az A 

pozícióban lévő kation található. Valójában az A pozícióban lévő kation és az SO4
2– 

tetraéderek vannak egy síkban, két ilyen sík között Fe-ionok, OH-csoportok és O-atomok 

foglalnak helyet (1. ábra).  

Viszonylag rugalmas szerkezetéből adódóan a jarosit számos iont befogadhat. Az A 

pozíciót egyvegyértékű (Na+, K+, H3O+, NH4
+, Ag+, Rb+, Tl+), kétvegyértékű (Pb2+, Ca2+, Sr2+, 

Ba2+, Cu2+, Hg2+) és háromvegyértékű kationok [Bi3+, La3+, Ce3+, Nd3+] tölthetik be (SCOTT 

1987, JAMBOR 1999, DILL 2001). A B pozíciót általában Fe3+, Al3+, Cr3+, V3+, Ga3+ töltheti be. 

A TO4-es pozícióban [SO4]2–, [CrO4]2–, [PO4]3–, [AsO4]3– és ritkán [SiO4]4– lehet (SCOTT 

1987, JAMBOR 1999, DILL 2001). A jarositok stabilitása és reaktivitása függ az A, B 

kationpozícióban történő helyettesítésektől, és a tetraéderes pozícióban létrejövő  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. Jarosit kristály-
szerkezetének poliéderes ábrá-
zolása a c tengellyel párhu-
zamos nézetből. A kisebb, fehér 
gömbök a H atomokat jelké-
pezik. Az A kationt a kék színű 
gömbök jelzik. Az oktaéderek a 
Fe(OH)4O2 egységeket, a tetraé-
derek a szulfát aniont mutatják. 
Fig. 1. Polyhedral drawing of 
the crystal structure of jarosite 
viewed approximately parallel 
to the c axis. Small white 
spheres represent H atoms, A 
cations are shown as blue 
spheres, octahedra show 
Fe(OH)4O2 units, while the tet-
rahedra represent the sulphate 
anions. 
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helyettesítések függvényében nagymértékben változik (BECKER & GASHAROVA 2001). Az A 

pozícióban lévő Na+ vagy H3O+ növeli a jarosit reakcióképességét és oldhatóságát 

(STOFFREGEN 1993, BARON & PALMER 1996, GASHAROVA et al. 2005). 

A plumbojarositot 1902-ben írták le először, mint Pb-gazdag összetételű, jarosittal 

rokon fajt. Az ólom a K+-ot helyettesíti a jarosit szerkezetében. Olyan bányameddőkön 

gyakori, ahol az ólom valamilyen formában jelen van (SMITH et al. 2006, HOCHELLA et al. 

1999, HUDSON-EDWARDS et al. 1999). Felismerték gazdasági fontosságát is, mivel az Ag+ 

gyakran helyettesít a szerkezetben. Pb- és Ag-tartalma egyes lelőhelyeken elegendő ahhoz, 

hogy gazdaságosan kinyerhető legyen (SZYMAŃSKI 1985). A plumbojarosit szerkezetét 

először HENDRICKS (1937) írta le, majd SZYMAŃSKI (1985) pontosította. Mindketten a Tintic 

Standard bányából (Utah, USA) gyűjtött plumbojarositot használták a szerkezet 

meghatározására és megállapították, hogy az elemi cella mérete megduplázódik a c tengely 

irányában, ami annak a következménye, hogy a szerkezetben az egyvegyértékű K+-ot a 

kétvegyértékű Pb2+ helyettesíti. Következésképpen a képlete: PbFe6(SO4)4(OH)12. 

A mai rendszertanban számos jarositfajt tartunk nyilván, a jarositok az alunitcsoport 

alcsoportját képezik (SCOTT 1987, JAMBOR 1999, DILL 2001) (2. táblázat).  

 
2. táblázat. A jarosit-alcsoport tagjai (SCOTT 1987, JAMBOR 1999, DILL 2001) 

Table 2. The members of the jarosite subgroup (SCOTT 1987, JAMBOR 1999, DILL 2001) 
 

Ásványnév / Mineral name Képlet / Formula 
jarosit / jarosite KFe3(SO4)2(OH)6 
nátrojarosit / natrojarosite NaFe3(SO4)2(OH)6 
hidróniumjarosit / hydroniumjarosite (H3O)Fe3(SO4)2(OH)6 
ammoniojarosit / ammoniojarosite (NH4)Fe3(SO4)2(OH)6 
plumbojarosit / plumbojarosite PbFe6(SO4)4(OH)12 
argentojarosit / argentojarosite AgFe3(SO4)2(OH)6 
dorallcharit / dorallcharite TlFe3(SO4)2(OH)6 
beaverit / beaverite Pb(Fe3+,Cu)3(SO4)2(OH)6 

 

Az alcsoporton belül folytonos helyettesítések alakulhatnak ki. Az alcsoport természetben 

keletkező tagjai leggyakrabban a jarosit–hidróniumjarosit–nátrojarosit szélső tagok által 

határolt kristálykémiai mezőbe esnek (BROPHY et al. 1962, BROPHY & SHERIDAN 1965, 

KUBISZ 1970, LI et al. 2007).  

PAPIKE et al. (2006) kutatásai jarositot valószínűsítettek a Marson. Feltételezik, hogy 

hasonló körülmények között képződhetett, mint a Földön, szulfidok oxidációs termékeként. 

Mivel hidroxidtartalmú ásvány (10 tömegszázalék vizet tartalmazhat OH-formában), jelenléte 

jellegzetes fluidum- és hőmérséklettartományra utal. A Földön a jarosit négy eltérő képződési 

környezetben jöhet létre. Leggyakrabban a szulfidok mállásának eredményeként képződik, 
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érctelepeken és piritben gazdag széntelepeken. Ilyen paragenezisekben a jarosit gyakran 

bevonatokat képez egyéb vas-szulfátokkal együtt. Agyagokban szintén megtalálható, ahol kis, 

tömör csomókban vagy diffúzan szétszórva, egyéb agyagásványok körül van jelen. Azt 

feltételezik, hogy az agyagokban lévő pirit oxidációja biztosítja a vasat és szulfátot, míg a sav 

által kimosott alkáli elemek szolgáltatják a jarosit képződéséhez a többi elemet. Savanyú 

szulfátos talajokban is gyakori, ahol a talaj összetevői hidrogénion leadására, illetve néhány 

elektron felvételére is képesek. A világ számos területén találunk 3 és 4-es pH-jú talajokat, az 

úgynevezett sárga talajokat (WARSHAW 1956). Hidrotermás eredetű előfordulásokban is 

fellelhető a jarosit, hipogén eredetű ásványként. Erre példákat a Yellowstone Nemzeti Park-

ban (ALLEN & DAY 1935), valamint Japánban és Indonéziában találunk (ROTHSTEIN 2006). 

A szulfidok oxidációja során másodlagosan képződött jarosit és hidróniumjarosit 

stabilitása általában szűk, 0,8 és 3-as pH közötti (erősen savas) tartományra korlátozódik. A 

talajvíz természetes megemelkedése, valamint a bányatermek elárasztása megváltoztathatja a 

környezet pH-ját és Eh4-ját. Egyik nem szándékos és nem kívánatos következménye egy már 

oxidált terület elárasztásának a jarosit oldódása lehet, amely eredményeként átmeneti időre 

ismét savassá válik a környezet és toxikus elemek szabadulnak fel (WELCH et al. 2007). 

BIGHAM és NORDSTROM (2000) szerint a jarositok kis pH-n (jellemzően 1,5–3), nagy 

szulfáttartalmú környezetben (>3000 mg/l), valamint erősen oxidatív körülmények között 

képződnek. Csak 3 alatti pH-n stabilak (BIGHAM et al. 1994, BIGHAM et al. 1996, BIGHAM & 

NORDSTROM 2000). Elterjedt ásványcsoport szulfidos érctelepek oxidációs zónájában, 

valamint pirit- vagy markazithintéses kőzetben, ahol a szulfidok mállása erőteljesen 

megindult, s ahol a kálium (általában földpátok vagy biotit formájában), esetleg a nátrium 

rendelkezésre áll. Jellegzetes másodlagos ásványa a szulfidos ércbányák meddőhányóinak. 

Képződését a K+, H3O+, Na+, Pb2+ koncentrációja határolja be, a jelenlévő kationok 

függvényében dől el, hogy milyen jarosit keletkezik. Ioncserélt vízben, szintetikus jarositon 

végrehajtott oldási kísérletek azt mutatták, hogy jarosit adagolása után a pH-érték 6-ról 3–4-re 

csökkent (ALPERS et al. 1994). BROPHY & SHERIDAN (1965) és BARON & PALMER (1996) 

oldhatósági mérései azt mutatják, hogy a hidróniumjarosit oldhatóbb, mint a jarosit. 15–30%-

nyi H3O+-helyettesítés egy-két nagyságrenddel is megnöveli a jarosit oldhatósági szorzatának 

értékét a tiszta K-os szélső tag oldhatósági szorzatához (log Ks = –11) viszonyítva (BARON & 

PALMER 1996). Ezért fontos a jarositok pontos ásványtani összetételének ismerete. 

                                                 
4 Eh – redoxpotenciál = 0,059 · pε; pε = –log[e–] 
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A jarositok finom szemcsés, felszíni kiválásai savas jelenségeket kísérnek, a 

meddőhányók kémiai fejlődésében köztes fázisnak számítanak a bomló pirit és a Fe3+ 

végállomását jelentő goethit között. A reakció során sav képződik (STOFFREGEN et al. 2000): 

 
+−+ +++↔ (aq)

2
4(aq)(aq)(goethit)6(s)243 3H2SOK3FeO(OH)(OH))(SOKFe  

 
A jarosit szerkezetébe különböző, környezeti kockázatot jelentő elemek (esetünkben 

Pb, As) is beépülhetnek. A jarosit fontos szerepet játszhat a nyomelemek oldatból való 

felvételében (BIGHAM et al. 1994). 2,5 alatti pH-n az As5+ beépülhet a jarositba (SAVAGE et al. 

2000, FOSTER et al. 1998). Mivel csak oxidatív környezetben, savas körülmények között 

stabil (BIGHAM et al. 1994, BIGHAM et al. 1996, BIGHAM & NORDSTROM 2000, ZHU et al. 

2008), a talajok redoxpotenciáljának kritikus érték alá csökkenése destabilizálhatja a jarositot. 

Ha bármilyen toxikus elem van kötötten a jarositban, a szerkezet összeomlásakor ez is kikerül 

a környezetbe.  

A toxikus elemekkel terhelt oldatok beszivárognak a talajba, innen pedig a felszín 

alatti vizekbe. Ezek az oldatok rontják a környező talajok és talajvizek minőségét. Elsődleges 

ásványok átalakulását és másodlagos fázisok kicsapódását eredményezik, melyek toxikus 

elemeket építenek szerkezetükbe vagy adszorpcióval megköthetik azokat. A másodlagos 

ásványok képződése befolyásolja a toxikus elemek mobilitását, valamint ezek koncentrációját 

a felszíni vizekben. Ezen másodlagos ásványfázisok azonosítása, illetve képződési és 

stabilitási körülményeik megállapítása javítja a potenciális egészségi hatások előrejelez-

hetőségét nagymértékben megkönnyíti és a rekultivációs munkálatok tervezését is.  

A hidrometallurgiai ipar is kihasználja a jarosit szerkezetének azon jellegzetességét, 

hogy sokféle iont tud befogadni. A jarosit kicsapódásának szabályozásával tudják 

koncentrálni az oldatokban található toxikus elemeket (DUTRIZAC & JAMBOR 2000, BECKER 

& GASHAROVA 2001, DILL 2001, KOLITSCH & PRING 2001). 

 

4.2. Vas-oxid-hidroxidok és vas-oxid-hidroxid-szulfátok 

Hosszú időn keresztül a rosszul kristályos goethitek és schwertmannitok önálló fázis voltát 

nem ismerték fel, legtöbbször csak „amorf vas-oxidoknak” vagy „vas-hidroxidoknak” 

nevezték őket (BIGHAM et al. 1994, MURAD & ROJÍK 2004).  

A másodlagosan képződött Fe-hidroxidoknak fontos tulajdonsága, hogy jelentős 

mennyiségű nehézfémet, félfémet tudnak adszorbeálni (BIGHAM et al. 1994). A szorpciós 

magatartásuk pH-függő, az Pb2+, Cu2+, Zn2+ és Cd2+ ionok általában magasabb pH-n kötődnek 
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meg, míg a legtöbb oxianion – pl. arzenát [AsO4]3– és szelenát [SeO4]2– – alacsonyabb pH-n. 

A schwertmannit fontos szerepet tölt be az As5+ megkötésében közel semleges pH-n 

(FUKUSHI et al. 2003; COURTIN-NOMADE et al. 2005).  

4.2.1. A schwertmannit kutatástörténete, kristályszerkezete és képződése 

A schwertmannitot először 1990-ben említi BIGHAM, egy finnországi (Pyhäsalmi bánya) 

savas meddőhányón képződött másodlagos ásványként, és akkor még egy gyengén kristályos 

Fe-hidroxid-szulfátnak nevezi. 1992-ben Udo Schwertmann (1927–) német talajkutató 

tiszteletére schwertmannitnak nevezi az abban az évben elfogadott ásványfajt, melyről 1994-

ben közöl cikket (BIGHAM et al. 1994). A Nickel–Strunz-féle osztályozás (10. kiadás) 

(STRUNZ & NICKEL 2001) a szulfátok közé sorolja, míg a Dana-féle rendszertanban (8. kiadás) 

(GAINES et al. 1997) a hidroxidok és hidroxidtartalmú oxidok között találjuk. A gyengén 

kristályos schwertmannit a leggyakoribb Fe3+-tartalmú másodlagos ásvány lehet, mely 2–4 pH 

között képződik a bányászati tevékenység által érintett területeken. Olyan területeken is 

megtalálták, ahol nincs bányászati tevékenység, de képződése ott is a pirit oxidációjához 

köthető (SCHWERTMANN et al. 1995, FITZPATRICK et al. 1997, KAWANO & TOMITA 2001). Azt 

is feltételezik, hogy a Mars felszínének is egy lehetséges ásványfaja (BISHOP et al. 1995, 

MORRIS et al. 1998).  

 A schwertmannit általában gyengén kristályos, ezért igen nehéz azonosítani. Annak 

ellenére, hogy a savas meddőhányók egyik leggyakoribb ásványa, csupán 1990-ben írták le 

(BIGHAM et al. 1990). Röntgen-pordiffrakciós, Mössbauer- és infravörös spektroszkópiai 

vizsgálatok alapján BIGHAM et al. (1994) az akaganeit (β-FeO(OH)1–xClx) szerkezetével 

azonos szerkezetet javasolt. Azt feltételezték, hogy primitív tetragonális cellája van, ahol az  

a = 10,66 Å és a c = 6,04 Å (BIGHAM et al. 1990, 1994). Az akaganeit – melynek szerkezetét 

MURAD írta le 1979-ben – tetragonális, az elemi cella nyolc FeO3(OH)3-oktaéderből áll, 

melyek dupla láncokat alkotva élükkel kapcsolódnak és a b tengellyel párhuzamosak. A 

szomszédos láncokkal az oktaéderek csúcsukon keresztül kapcsolódnak és egy csatornát 

zárnak körül, melynek közepén kloridion található (2. ábra).  

Az akaganeittel ellentétben a schwertmannitban, melynek a szerkezetét még nem 

sikerült teljesen tisztázni, azt feltételezik, hogy a csatorna közepén szulfátion van a kloridion 

helyett. BIGHAM et al. (1994) azt feltételezte, hogy a szulfáttetraéder két oxigénje közös a 

szomszédos FeO3(OH)3-oktaéderek egy-egy oxigénjével. A szulfát nagyobb méretéből 

adódóan a szerkezetben torzulások lépnek fel és az akaganeithez viszonyítva az elemi cella c 

tengelye megduplázódik. A Mössbauer-spektroszkópiás mérések is igazolták a két különböző 
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Fe-pozíció jelenlétét a szerkezetben (BIGHAM et al. 1990; BIGHAM et al. 1994). LOAN et al. 

(2004) ferrihidrit-típusú szerkezetet javasolt, de ezt az eredményt más nem erősítette meg és 

az akaganeitszerkezethez való hasonlóság vált elfogadottá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDEZ-MARTINEZ et al. 2010-ben a schwertmannit szerkezetéről közöltek cikket, 

mely szerkezetet teljes röntgenszórási kísérletekből számított páreloszlásfüggvényekből, 

valamint számítógépes modellezéssel számították. Munkájukban szintén egy torzult 

akaganeitszerkezetet javasoltak schwertmannitszerkezetnek. Adataik alapján az elemi 

cellában két szulfátion van, melyek két különböző pozíciót foglalhatnak el. Ugyanakkor a két 

különböző pozícióban lévő Fe is kétféleképpen helyezkedik el modelljükben (3. ábra). Az 

egyik modellben a β szög torzulása a két különböző pozícióban lévő Fe-atom közötti távolság 

növekedését okozza, megakadályozva a csúcsokon kapcsolódást. A másik modell szerint 

(3. B. ábra) a Fe-atomok közötti távolság szintén túl nagy. Az Fe1 oktaéder 90°-os szögben 

elfordul és élével kapcsolódik a másik elemi cellában található Fe oktaéderrel. A szulfátionok 

pozícióit nem sikerült pontosan meghatározni. Annyit tudunk, hogy az elemi cellában két 

szulfátion lehet jelen, melyek a csatornában vannak.  

Az eredmények tehát nem egységesek. BIGHAM et al. (1990) nagy mennyiségű 

szulfátadszorpciót is jelzett a schwertmannit felületén. Eredményeik alapján a szulfáttartalom 

2/3-a specifikusan adszorbeálódott az ásvány felületén. YU et al. (1999) eredményei vizet is 

jeleztek a szerkezetben, melynek pontos pozíciójának kiszámolása az elemi cellán belül igen 

nehéz. Elképzelhető magyarázat lehet, hogy a szulfátok részben hidratáltak.  

A schwertmannit leggyakoribb megjelenési formája vékony tűs aggregátumokként 

ismert; az úgynevezett „sündisznó”-agglomerátumok átmérője általában 200–500 nm. A tűk 

2. ábra. Akaganeit kristályszerkezetének poliéde-
res ábrázolása a b tengellyel párhuzamos nézet-
ből. Az oktaéderek az FeO3(OH)3-egységeket, 
míg a zöld gömbök a Cl-t jelölik.  
Fig. 2. Polyhedral drawing of the crystal 
structure of akaganeite viewed parallel to the b 
axis. Octahedra show FeO3(OH)3 units, while 
green spheres represent chlorine.  

a 

c 
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vastagsága általában 2–5 nm-es. A tűk apró méretéből adódóan a schwertmannitnak nagy az 

adszorpciós kapacitása, könnyebben oldódik, mint egy nagyobb krisztallitméretű vas-oxid-

hidroxid és egyben metastabil a goethithez viszonyítva (BIGHAM et al. 1996; ACERO et al. 

2006). Nagy fajlagos felületéből adódóan hatékonyan kivonja a különböző oxianionokat –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ábra. Schwertmannit kristályszerkezetének poliéderes ábrázolása FERNANDEZ-MARTINEZ et al. (2010) 
modelljei alapján. A két modell (A és B) a két különböző pozícióban lévő vas eltérő kapcsolódását mutatja, de 
mindkét modell az akaganeitszerkezetből indul ki. A) A β szög torzulása a két különböző pozícióban lévő Fe 
atom közötti távolság növekedését okozza, megakadályozva a csúcsokon kapcsolódást. B) A Fe-atomok közötti 
távolság túl nagy, az Fe1 oktaéder 90°-os szögben elfordul és élével kapcsolódik a másik elemi cellában 
található Fe oktaéderhez. 
Fig. 3. Polyhedral drawings of the schwertmannite crystal structure according to the models of FERNANDEZ-
MARTINEZ et al. (2010). The two models (A and B) show the linkage between two Fe atoms in different positions. 
A) The distortion of β angle causes the distance between some adjacent iron atoms to become too long to form 
corner-sharing iron octahedra. B) The distance between adjacent Fe octahedra is also too long and the Fe 1 
octahedron is rotated by 90 °, sharing an edge with an iron octahedron from the neighbouring cell. 

 

mint pl. az −− 2
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4CrO  – a savas vizekből (REGENSPURG & PEIFFER 2005, 

WAYCHUNAS et al. 1995). A tűs morfológia nem mindig jellemzi a schwertmannitot. Ha 

kérgekként jelentkezik, akkor leggyakrabban eltűnik a sündisznó-forma (lásd 9.2. fejezet). 

Általában a Fe/S aránya 8, de a szulfáttartalma változó az adszorpcióképessége miatt. Képlete 

a következőképpen írható le: OH(OH))(SOOFe 2416
3
16 nyz ⋅+ , ahol n ~ 10–12, 16–y = 2z és 2 ≤ z 

≤ 3,5. Ez az összetétel egy 8 ≤ Fe/S ≤ 4,6 közötti Fe/S arányt eredményez (YU et al. 1999). A 

röntgen-pordiffrakciós felvételeken a vele együtt megjelenő ásványok (pl. jarosit, goethit) 

intenzívebb reflexiói elfedhetik a csúcsait, ezért nagyon nehéz azonosítani. DOLD (2003a) egy 

sorozatos kioldási módszerrel, az úgynevezett differenciális röntgen-pordiffrakció 

módszerével azonosította a schwertmannitot. Infravörös spektroszkópiával (BIGHAM et al. 
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1990, BIGHAM et al. 1994, BARHAM 1997) és Raman-spektroszkópia segítségével is 

vizsgálták (MAZZETTI & THISTLETHWAITE 2002), ez utóbbi módszerrel csak szintetikusan 

előállított anyagot.  

 A schwertmannit gyengén kristályos, nem stabil ásvány és idővel goethitté alakul. Ezt 

igazolták BIGHAM et al. (1996) kísérletei is, melyekben 543 nap alatt, desztillált vízben 

megtörtént az átalakulás és a pH érték 3,9-ről 2,4-re csökkent. A következő reakcióval írható 

le az átalakulás:  
−− +→+ 2

4(s)(s)4688 SO8FeO(OH)2OH)(SO(OH)OFe . 

A goethitté való átalakulást az is alátámasztani látszik, hogy gyakran találjuk együtt 

goethittel (BIGHAM et al. 1996; 9.2. fejezet). A javasolt szerkezet alapján a goethitté való 

átalakulás két lépésben történhet. Az első lépésben a szulfátok eltávoznak a szerkezetből, a 

második lépésben pedig két vasoktaéder elmozdul. Az akaganeittípusú szerkezet csatorna-

rendszere így átalakul a goethitre jellemző négyszögletes csatornává (lásd a goethitszerkezet-

nél, 4. ábra). A goethit nem csak a schwertmannit átalakulásából keletkezhet a mintákban, 

hanem együtt is képződhet a schwertmannittal, bár ez viszonylag ritka (YU et al. 1999).  

 

4.2.2. A goethit kutatástörténete, kristályszerkezete és képződése 

A goethit [α-FeO(OH)] a vas-szulfidok oxidációja során keletkezett másodlagos ásványok 

átalakulásának a végső terméke, mivel termodinamikailag a legstabilabb vas-oxid-hidroxid. 

Szerkezetét legelőször Goldsztaub írta le 1935-ben (cit. CORNELL & SCHWERTMANN 2003). 

Azóta számos tanulmány készült a szerkezetről, illetve a szerkezetben található 

helyettesítésekről is. Rombos, a tércsoportja Pbnm. A szerkezetben a Fe(O,OH)6-oktaéderek 

éleikkel összekapcsolódva kettős láncokat, úgynevezett szalagokat alkotnak (4. ábra). A 

kettős láncok csúcsaikon keresztül, illetve hidrogénkötésekkel kapcsolódva laza, rétegszerű 

szerkezetet képeznek. A „rétegek” között négyszöges csatornák futnak végig, a b tengellyel 

párhuzamosan. A diaszporral [α-AlO(OH)] és groutittal [α-MnO(OH)] azonos szerkezetű 

(CORNELL & SCHWERTMANN 2003). 

A goethit általában barnás-vöröses, narancssárga színű, de ha tömegesen van jelen, 

akkor színe egészen sötétbarna vagy akár fekete is lehet. Fontos pigmentanyag. Nevét 1815-

ben Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) német költőről kapta, aki természet-

tudományokkal és ásványgyűjtéssel is foglalkozott.  

A goethit savas meddőhányók területén széles pH-tartományban képződik BIGHAM et 

al. (1996) szerint; Yu et al. (1999) is azt találta, hogy együtt is képződhet más vas-oxidokkal, 
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pl. schwertmannittal és ferrihidrittel, tehát nem csak az átalakulások végső terméke az a 

goethit, mely az ilyen jellegű képződési környezetekben fellehető.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savas meddőhányók környezetében a goethitet gyakran gyengén kristályos formában 

találjuk és képződésében legtöbbször biogén folyamatok is közrejátszanak (BIGHAM et al. 

1990, BIGHAM et al. 1994, KAWANO & TOMITA 2001). Ezeken a területeken nem ritka a 

szulfáttartalmú goethit. Bekérgezésekként találjuk, melyek vastagsága eltérő lehet.  

 

4.3. Vízoldható szulfátok  

A vízoldható szulfátok képződésének egyik nagyon fontos tényezője a párolgás. Hosszú, 

csapadékmentes időszakokban a pórusoldatok betöményednek és az ionok koncentrációja 

eléri azt a telítettségi szintet, ahol kiválnak a másodlagos szulfátok (DOLD & FONTBOTÉ 2001). 

Nem minden kiválás jól kristályos, számos közülük amorf vagy gyengén kristályos formában 

jelenik meg. A kezdeti kiválás először gyengén kristályos, metastabil fázis, mely idővel stabil 

fázissá alakulhat (NORDSTROM & ALPERS 1999).  

A vízoldható szulfátok víztartalma a levegő nedvességtartalmának függvényében akár 

egy napszakon belül is változhat (JAMBOR et al. 2000), de a szulfátokban található fémek is 

oxidálódhatnak (pl. melanterit [FeSO4·7H2O] – copiapit [Fe2+Fe3+
4(SO4)6(OH)2·20H2O] 

átalakulás; JERZ & RIMSTIDT 2003), aminek következtében stabilabb, nehezebben oldódó 

másodlagos ásványok képződnek (LOTTERMOSER 2007). A meddőhányókon található vas-

tartalmú sókivirágzások ásványairól egy paragenetikus sorrend állítható fel; először Fe2+-t 

tartalmazó szulfátásványok képződnek, majd ezeket a Fe2+-t és Fe3+-at keverten tartalmazó 

c 

a 

4. ábra. Goethitszerkezet poli-
éderes ábrázolása. A Fe(O,OH)6 
oktaéderek éleikkel kapcsolódva 
szalagokat alkotnak. A kettős 
láncok csúcsaikon keresztül 
kapcsolódva rétegszerű szerkezetet 
képeznek. A fehér gömbök a 
hidrogénatomokat jelzik. 
Fig. 4. Polyhedral drawing of the 
goethite structure. The edge 
sharing Fe(O,OH)6 octahedra 
form double chains or ribbons 
which alternate with double chains 
of vacant sites. Adjacent double 
chains are connected by sharing 
corners. White spheres represent 
the H atoms. 
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szulfátok követik, és a sort a Fe3+-tartalmú szulfátásványok zárják (JAMBOR et al. 2000). A 

szulfidos meddőhányókon képződött leggyakoribb kalcium-, magnézium-, és vas- illetve alu-

míniumtartalmú hidratált szulfátok a gipsz [CaSO4·2H2O], az epsomit [MgSO4·7H2O], a 

hexahidrit [MgSO4·6H2O], a pickeringit [MgAl2(SO4)4·22H2O], a melanterit [FeSO4·7H2O], a 

copiapit [Fe2+Fe3+
4(SO4)6(OH)2·20H2O], a coqiumbit [Fe2(SO4)3·9H2O], a romboklász 

[HFe(SO4)2·4H2O], a halotrichit [FeAl2(SO4)4·22H2O] és az alunogén [Al2(SO4)3·17H2O] 

(PLUMLEE 1999).  
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5. A TERÜLET FÖLDTANI HÁTTERE ÉS KUTATÁSTÖRTÉNETE 

Munkámban a Bányabérc I-II. telér meddőhányóján képződött másodlagos szulfátokat 

vizsgáltam, annak a telérnek a meddőhányó anyagát, melyre a Bányabérci aknát telepítették. 

Az aknát azért hozták létre, hogy a bánya levegőztetésén és vízellátásán túl megkutassák a 

Bányabérci I. és II. telért.  

A bányabérci terület szerves részét képezi a nyugat-mátrai és ezen belül a 

gyöngyösoroszi érces kifejlődésnek. A terület a Mátra Ágasvár-Galyatető által meghatározott 

főgerincétől délre fekszik, közvetlen határait északon és nyugaton a Bagolyirtás gerinc, 

keleten a Pelyhes, délen a Nagytölgyesbérc adja (5. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ábra. A bányabérci meddőhányó elhelyezkedése topografikus térképen (forrás: www.turistautak.hu) 
Fig. 5. The location of Bányabérc on a topographic map (source: www.turistautak.hu)  

 

Ugyan munkám a környezeti ásványtani és geokémiai folyamatokkal, bennük 

kiemelten a másodlagos szilárd vegyületek szerepével foglalkozik, azonban ez esetben is 

megkerülhetetlen, hogy vázlatosan bemutassam a területen található kőzeteket és érceket, 

amelyek mállása adja a kiindulást az általam tanulmányozott folyamatokhoz. Ebből adódóan a 

terület geológiájának rövid bemutatása ugyancsak elengedhetetlen a dolgozat teljességéhez. A 
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bányabérci részterület jóval kisebb méreteiből adódóan nem találunk olyan gazdag földtani 

változatosságot, mintha egységesen néznénk az gyöngyösoroszi-mátraszentimrei érces terület 

földtanát. Ugyanakkor, a nyugat-mátrai érces terület tagjaként nem is lehet kiszakítani és 

külön tárgyalni a területet.  

A nyugat-mátrai érces területekkel, számos munka foglalkozik, mivel 1920 után Recsk 

mellett a gyöngyösoroszi ércesedés is stratégiai jelentőségűvé vált. A terület fő tömegét az 

erőteljes bádeni vulkanizmushoz kapcsolódó, differenciálódott andezitláva kőzetei képezik 

(Nagyhársasi Andezit Formáció, régi nevén középső andezit; ZELENKA 2010). A vulkáni 

tevékenység a lajtai orogén ciklus kompresszív hatásához köthető. A területen a felszín 

közelében ezeknél a képződményeknél idősebb kőzet nem található (BAKSA 1969). Az 

összetett vulkánosság során képződött andezitben és tufáiban fejlődtek ki azok az érctelérek, 

melyek a nyugat-mátrai ércesedést alkotják. Az ércesedés közepes hőmérsékletű, hidrotermás 

teléres képződmény (ÓDOR et al. 1998, GATTER et al. 1999). Az érces teléreket magába 

foglaló andezit fölé települt egy fiatalabb, ércesedési szempontból meddő, úgynevezett 

fedőandezit (Kékesi Andezit Formáció, piroxénandezit; ZELENKA 2010). A terület uralkodó 

szulfidásványai a pirit, szfalerit, galenit, kalkopirit, wurtzit, markazit, antimonit és covellin. 

BAKSA Csaba (1969) szerint a covellin a kalkopirit másodlagos átalakulási terméke, és a 

mintáimban a szöveti képek is ezt igazolták. Egy tipikusan kismennyiségű alkotó a fakóércek 

egyik változata, a freibergit, mely döntően galenitben jelenik meg zárványként. A meddő-

ásványok a tömeges kvarcváltozatok, az ametiszt, agyagásványok és alárendelten kalcit.  

A hidrotermás ércképződéssel egyidős nagyobb tektonikai mozgások a kivált érc 

gyűrődését, morzsolódását eredményezték. A Bányabérci telér heves tektonikai igénybevétele 

nem tette lehetővé a Gyöngyösoroszi érces területre annyira jellemző szalagos, ritmusos 

ásványkiválást. A tektonikai igénybevétel erősen breccsás szerkezetet eredményezett. 

Erőteljes kovásodás és agyagásványosodás jellemezte e telért (BAKSA 1969, KUN 1988).  

Az ásványparagenezisek arra utalnak, hogy a hidrotermák bizonyos időszakokban 

magas káliumtartalmúak voltak. Bányabérc területén intenzív kálimetaszomatikus jelen-

ségeket figyelhetünk meg (6. ábra), melynek kora 13,7 millió évre tehető (ZELENKA 2010).  

Néhány munka foglalkozik ezeknek a káliumdús kőzeteknek a keletkezésével. VARGA 

(1966a, 1966b, 1992) és VARGA et al. (1975) szerint ezek a kőzetek egy káliumdús lávából 

kristályosodtak. KUBOVICS (1965, 1966, 1970) és MEZŐSI (1968, 1970) azt találták, hogy ezek 

a kőzetek egy intenzív kálimetaszomatózis eredményeként nyerték magas K2O-tartalmukat. A 

10–13 százaléknyi össz K2O-tartalom nem tulajdonítható egyedül annak, hogy az andezitben  
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a káliföldpátnak relatív dúsulása figyelhető meg. Az intenzív kálimetaszomatózis eredménye, 

a kőzet 60–80 %-os káliföldpáttartalma (BAKSA et al. 1981). A káliföldpátosodás aduláro-

sodás) az ortoklász hidrotermás körülmények között képződő, álrombos termetű adulár 

változatának felhalmozódásával jellemezhető (SZAKÁLL 2010). A területen található 

andezitekben a plagioklászt helyettesítette az adulár. A terület alacsony szulfidizációs fokú 

(GATTER 1997, GATTER et al. 1999) ércesedése jellegzetes részét képviseli a Belső-kárpáti 

vulkáni koszorú epitermás polimetallikus ércesedésének. 

6. ábra. A Bánya-
bérci terület föld-
tani térképe. Kivá-
gat a Mátra földtani 
térképéből (VARGA 
& CSILLAGNÉ TEP-
LÁNSZKY 1974) 
Fig. 6. The geolo-
gical map of Bánya-
bérc area. A cut of 
from geological 
map of Mátra Mo-
untains (VARGA & 
CSILLAGNÉ TEPLÁN-
SZKY 1974) 

Bányabérc 
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A térségben az ólom-, cink- és rézércek intenzív bányászata közel 50 évig tartott. Az 

utolsó tárót 1986-ban zárták be, rekultivációs munkálatok nélkül. Az intenzív bányászat 

utolsó csilléjét 1986. március 13-án szállították ki a bányából, az ércelőkészítőben 

gyöngyösoroszi ércet 1986. május 10-én dolgoztak fel utoljára (KUN 1988).  

Gyöngyösoroszi környezetében az ércbányászatnak azonban már a 14. századtól van 

tárgyi emléke. Ettől az időszaktól a bezárásig számítva 38 aknát és tárót nyitottak meg (KUN 

1998). Magáról a bányabérci érces területről az irodalomban jóval később tesznek említést, 

mint a gyöngyösoroszi területen már régen megindult bányászkodás egyéb területeiről. Az 

első irodalmi adat 1854-ből Vass Elektől származik, aki munkájában a gyöngyösoroszi 

bányaműveletekről írt (cit. BAKSA 1969). Ezután elszórtan megemlítik a bányabérci telért más 

munkákban is, de hosszú ideig nem tekintik önálló telérnek. ROZLOZSNIK Pál (1942) készíti az 

első alaposabb összefoglalást a telérről. KASZANITZKY Ferenc (1960) kandidátusi 

értekezésében Bányabércről is írt. 

A bányabérci Vizeslyuk-táró bejárati szakasza az eredeti vésett, középkori 

szelvényben állt. A középkorban főleg aranyat kutattak és termeltek (KUN 1998). 1949–1985 

között az érckutatás és feltárás folyamatos volt. A Bányabérci telér kutatását 1954-ben kezdte 

meg a Gyöngyösoroszi Ércbánya árkolással, és egy, a Nagyvölgytől +636 m szinten indított 

kutatótáróval, amely 155 m-ben érte el az itt 2,6 m vastag, 105–203° csapású, 65° DNy dőlésű 

telért, melyet 70 m csapáshosszban követtek. Szintén 1954-ben kezdte meg a Mátra részletes 

kutatását a MÁFI Jantsky Béla, majd 1956-tól Vidacs Aladár vezetésével. A földtani 

térképezés (1:5000 és 1:10000) mellett a központi terület érckutatását és ércfeltárását is 

végezték. A külszíni kutatások számos telér megismerését tették lehetővé. Ezek közül a 

legjelentősebb Bányabérc (I-II.), Nagytölgyesbérc, Mátraszentimre. VIDACS Aladár (1958) 

szerint a telérek helyzetét és kifejlődését elsősorban a kőzetet ért tektonizmus szabta meg. A 

Bányabérci I-II. telér a peremi mező telérei közé sorolható az É-i csoportba, együtt a 

Béla/Beszekunyhó, Gubolaházi és Pelyhes telérekkel (KUN 1988).  

A telérről kialakult kedvező vélemények nyomán 1964-ben kezdték a +704 m szintről 

a Bányabérci akna mélyítését a Pelyhes-tető nyugati oldalán. Az aknamélyítés Aknai 

Rajmund vezetése alatt 1965-re elérte a 158,5 m mélységet (KUN 2002). Az aknából, kiépí-

tését követően három szinten folyt a kutatás. 1968-ban kezdték a +608-as szinten a vágat-

hajtást, amit az alsó, 558-as szint, majd a 658-as szinti feltárás követett. A munkálatok során 

derült ki, hogy itt két telérág van, melyek csapásirányai között több mint 60° az eltérés. 1969-

ben a +420-as (Altáró) szintről indították a +588-as szintre a „bányabérci nagy feltörést”, ami 

a 184 m hosszúságával a bánya leghosszabb, kézi eszközökkel kihajtott feltörése volt (KUN 
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2002). Ennek célja a szellőzés biztosítása és a vízellátás megkönnyítésén túl az időközben 

felismert I. és II. telér megkutatása volt. A feltörés kihajtása 16 hónapig tartott. A bányabérci 

akna és az altárószintről kihajtott vágatrendszer összekapcsolása egy feltöréssel nem oldotta 

meg a bányabérci telérek kutatási problémáját. A feltörés a Bányabérc II. telér egyik 

mellékágán érte el az 588 m-es szintet (6 napig keresték) – vízlevezetésre nem volt alkalmas. 

A gyöngyösoroszi szakemberek egy vízlevezető fúrólyuk lefúrását javasolták (KUN 1988).  

A Bányabérc I-II. teléreket Radovics László az idősebb törési irányokhoz tartozónak 

tartja; elnevezésüket a hasadékok Bányabérci aknához való viszonya alapján határozták meg. 

Az aknához közelebb eső telér az I. a távolabbi a II. Az akna közelében 50-100 m-re, míg 

DK-en ollószerűen szétnyílva kb. 200 m-re helyezkednek el egymástól. A két hasadék 

különböző dőlésű, de megegyező dőlésirányú. A Bányabérc I. telér vastagságát 0,20 – 4,00 

m-ben határozták meg. Felszíni kibúvása nem ismert, létezése csak a II. telérre telepített 

bányászati kutatással vált ismertté és a geofizikai mérések alapján 800 m hosszan lehetett 

követni (KUN 1988). Megkutatása a +558 m-es szinten folyt és vastagsága átlagban 50 cm 

volt (BAKSA 1969).  

A Bányabérc II. telér vastagságát 0,30 – 5,00 m-ben határozták meg, az Altáró szinten 

50–150 cm, míg a felső szakaszokon 30–200 cm-ig terjedő vastagságokat mértek. A külszínen 

400 m-en át elég bizonytalanul lehet követni, három kibúvását is azonosították. Geofizikai 

mérések alapján 1500 m csapáshosszat tételeztek fel és a Szákacsurgói telérrel azonosították. 

A bányászatilag feltárt csapáshossz közel 620 m volt. A +420-as szinten azt tapasztalták, 

hogy a telér a mélység felé 2 ágra szakadt (KUN 1988). A Bányabérci telérek szerkezetét 

erősen befolyásolta az ércesedés utáni tektonika; a különböző szintek kutatási adatai azt mu-

tatták, hogy az ércvezetése szakaszos. Egyes szakaszokon az érc feldúsult, jó minőségű volt. 

A központi mező telérei és a Bányabérci-telérek között szerkezeti rokonság ismerhető fel. 

A bányászat eredményeként számos Pb, Zn, As és Cu szennyezettségű terület 

képződött a térségben. Egy ilyen terület a bányabérci is, melynek vizsgálati eredményeit a 

jelen dolgozatban mutatom be. 2006-ban, egy nagyméretű kármentesítési projekt keretében 

elkezdődött a bányabérci meddőhányó elhordása, valamint további meddőhányók 

tájrendezése, akár elhordással, akár a környezettől való teljes elszigeteléssel. A kármentesítési 

program célja a savasodás és a nehézfémszennyezés megakadályozása. A rekultiváció során a 

meddőhányó anyagát a Száraz-völgyi zagytározóra helyezték.  
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6. MINTAVÉTEL, MINTA-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

6.1. Mintavétel 

A bányabérci meddőhányót az elhordás során teljes szelvényben vizsgálhattuk (7. ábra). A 

mintákat pontszerűen gyűjtöttük, a felszíntől változó mélységben. A mintagyűjtés 2006 

szeptemberében és októberében (esős időszak), valamint 2007 májusában (hosszú száraz 

időszak után) történt. A gyűjtött minták heterogének voltak, eltérő makroszkópos 

tulajdonságokkal rendelkeztek. A feltárt meddőhányó egyes részein (7. ábra) sárga és 

vörösesbarna rétegek váltakozását figyeltük meg. Ezeket a váltakozó rétegeket feltehetően a 

meddőanyag lerakása eredményezte. Voltak olyan részei a meddőhányónak, ahol ez a 

rétegzés nem volt látható, viszont foltokban ugyanúgy jelen voltak a vörösesbarna, illetve 

sárga színű foltok (7. ábra). Helyenként nagy pirittartamú kőzetdarabok is láthatóak voltak a 

falban. Nem találtunk arra utaló jelet (szín, ásványfázis), ami azt bizonyítaná, hogy a 

meddőhányóban, akár az alsó részen is, reduktív körülmények léteztek volna. A vizsgálatok 

igazolták, hogy a sárga színt a nagy mennyiségben jelen lévő jarosit kölcsönözte, míg a 

vörösesbarna szín a vas-oxid-hidroxidoknak és a vas-oxid-hidroxid-szulfátoknak volt 

tulajdonítható. A vízvesztés csökkentésére a mintákat zárt műanyagtasakokban tároltuk. 

Összesen 30 db mintát gyűjtöttünk a területről, amit a későbbiekben tovább tagoltam a 

makroszkópos tulajdonságok függvényében. 

 

6.2. Minta-előkészítés 

A mintákat először makroszkóposan válogattam szét, majd sztereomikroszkóppal vizsgáltam 

meg azért, hogy a részletesebb vizsgálatokhoz előkészítsem őket (a mintalistát lásd az 1. 

számú mellékletben). Néhány minta esetében szemcseméret szerinti elválasztást alkalmaztam 

a kisméretű (1–5 μm) jarosit dúsítására. Hét frakciót különítettem el (>500 μm, 500–250 μm, 

250–125 μm, 125–63 μm, 63–32 μm, 32–2 μm és <2 μm). Az ioncserélt vízzel történő nedves 

szitálás (a legkisebb frakció esetében ülepítés) után a mintákat szobahőmérsékleten 

szárítottam, a teljes vízmennyiség elpárologtatásával. A 2 µm alatti frakció ülepítése a Stokes-

törvényt figyelembe véve, 3-as sűrűségértékre számolva történt. A különválasztás során nyert 

frakciókat – ugyanúgy, mint az eredeti állapotban begyűjtött mintákat – röntgen-pordiffrak-

cióval (XRD) elemeztem. 
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7. ábra. A) A bányabérci meddőhányó feltárt fala. A felső részben vörösesbarna és sárga rétegek váltakozása 
látható. A sárga nyilak a sárga rétegeket mutatják; ezek fő alkotója a jarosit. A piros nyilak a vörösesbarna 
rétegeket és foltokat mutatják. Ez a szín a kőzet felületén képződött kérgek színe, melyek fő alkotói a goethit és 
schwertmannit. A szürke nyilak a pirites andezitet mutatják a meddőhányó falában. A1) A vörösbarna részből 
gyűjtött kőzet barna színű bevonatos kérgéről készült makroszkópos fotó. A2) Jarositbevonat pirittartalmú 
andeziten. A jarosit kölcsönzi a meddőhányó sárga színét. B) Vízoldható szulfátkivirágzások a meddőhányó 
falán egy hosszú száraz időszak után. C) A meddőhányó falának közeli képe a benne található piritgumóval.  
Fig. 7 A) The full profile of Bányabérc waste dump with alternating brownish and yellow layers. Yellow arrows 
show yellow layers, composed mainly of jarosite. Red arrows indicate the brown layers and zones. The brown 
color is due to coatings on the rock surface, composed mainly of goethite and schwertmannite. The grey arrow 
indicates pyritic andesite. A1) Macroscopic photo of a rock specimen with brown coating, typical for the 
brownish zone. A2) Jarosite coating on pyritic andesite. This mineral gives the specific yellow color of the waste 
pile. B) Water-soluble sulfates on wall surface after a long dry period. C) A close-up photo of a waste dump wall 
showing a pyrite nodule. 
 

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz 100 db szemcséről 2 db 25 mm 

átmérőjű ragasztós szénkorongra és egy 2×2 cm-es ragasztós szénszalagra szemcsepreparátu-

mokat készítettem. A morfológiai vizsgálatok elvégzése után a preparátumokat műgyantába 

ágyaztam és csiszoltam, políroztam a felületet. Ezekről a csiszolt mintákról készültek részben 
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a lokális kémiai vizsgálatok. A kőzetfelületen megjelenő kérgek darabjairól is ragasztós 

szénszalagra külön preparátumokat (tíz darab) készítettem. Ezeket főleg morfológiai 

vizsgálatokra használtam. 

Egyes reprezentatív mintákról ércmikroszkópi csiszolat készült (10 db). A csiszolatok 

elkészítésénél figyelembe vettem azt, hogy a kőzetfelületen jelen legyenek a terület mintáira 

jellemző másodlagos szulfátbevonatok, mivel ezek szöveti vizsgálata volt az elsődleges cél. 

Kiegészítésként, a kőzet általános jellemzőinek vizsgálatára, reprezentatív kőzetdarabokból 

7 db vékonycsiszolatot is készítettem.  

 

6.3. Anyagvizsgálati módszerek 

6.3.1. Mikroszkópi vizsgálatok 

A dolgozat fő témáját képező másodlagos szulfátokról a fénymikroszkópos vizsgálatok nem 

adnak kielégítő információt, mivel azok átlagos mérete 1–5 µm közötti, tehát az optikai 

jellegek, aminek alapján azonosítani lehet őket, nem láthatók. A vizsgálatukhoz lokális kémiai 

vizsgálatok (SEM-EDX) vagy spektroszkópiai módszerek alkalmazása volt szükséges. A 

minták makroszkópos tulajdonságainak leírásához kiegészítésként sztereomikroszkópot 

használtam. A szemcsepreparátumok elkészítése szintén sztereomikroszkóp használatával 

történt. 

Az andezitek és a felületükön található kéreg vékonycsiszolatos petrográfiai elemzését 

Zeiss AxioCam A2 polarizációs mikroszkóppal végeztem. Az elektronmikroszkópos 

vizsgálatok előtt az ércmikroszkópi preparátumokat ráeső fényben is vizsgáltam.  

Pásztázó elektronmikroszkóp segítségével morfológiai és szöveti vizsgálatokat 

végeztem a szemcsepreparátumokon és az érccsiszolatokon. A vizsgálatok az ELTE Kőzettani 

és Geokémiai Tanszékén található, AMRAY 1830 I/T6 típusú pásztázó 

elektronmikroszkóppal készültek. A képalkotáshoz szekunderelektron-detektort (SE) és 

visszaszórtelektron-detektort (BSE) használtunk. Néhány mintáról a szekunder elektronképek 

a miskolci Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet 

Hitachi TM1000 típusú kis vákuumú asztali pásztázó elektronmikroszkópján készültek.  
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6.3.2. Szerkezeti anyagvizsgálati módszerek 

6.3.2.1. Röntgen-pordiffrakciós mérések 

Az ásványos összetevők meghatározására röntgen-pordiffrakciós mérések készültek az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszékén. A vizsgálatokat Siemens D5000 Bragg–

Brentano geometriájú, másodlagos pirolitikus grafitkristály-monokromátorral és szcintillációs 

detektorral felszerelt pordiffraktométerrel, Cu-Kα sugár alkalmazásával végeztük (sugáráram: 

40 mA, gyorsítófeszültség: 40 kV). A rutinvizsgálatok esetében 2°–65° 2θ értékek között 

készültek a felvételek, 0,05° 2θ lépésközzel és 2 s számlálási idővel. Az elemi cellák 

számolásához készült felvételeket 5°–70° 2θ értékek között, 0,01° 2θ lépésközzel, 6 s 

számlálási idővel mértük. Az elemi cella értékek számolásához a UnitCell programot 

alkalmaztam (HOLLAND & REDFERN 1997). Néhány minta estében az elemi cella értékek 

ellenőrzésére méréseket végeztem a MOL Nyrt. Kutatási Laboratóriumában található Bruker 

D8 Advance, 2θ-θ, párhuzamos geometriájú, LynxEye® egydimenziós detektorral felszerelt 

röntgen-pordiffraktométerrel. Itt is Cu-Kα sugárzást alkalmaztam a következő mérési 

paraméterekkel: 40 kV gyorsítófeszültség és 40 mA áramerősség mellett a lépésköz 0,001° 

2θ, a számlálási idő 35,4 sec volt. A felvételek 2°–80° 2θ tartományban készültek. A 

vízoldható szulfátok újramérése szintén ezzel a műszerrel készült 0,01° 2θ lépésközzel, 17,7 

sec számlálási idővel, 2°–70° 2θ tartományban. A fázisazonosításokhoz a Diffracplus EVA 

15.0. szoftver Search-Match keresőjét használtam, mely a mért diffraktogramot összeveti az 

ICDD (International Centre for Diffraction Data) PDF-2 adatbázisában lévő 

diffraktogramokkal és annak alapján azonosíthatóak a jelenlévő ásványfázisok. Az azonosítás 

a csúcspozíció (d-érték), csúcsintenzitás és csúcsprofil alapján történik. A félmennyiségi 

összetétel számolásához a Diffracplus EVA szoftver teljes profilillesztés funkcióját (FPM – 

Full Pattern Matching) használtam, mely egy sztenderdnélküli mennyiségi analízis. A 

profilillesztés során a mért görbére a PDF adatbázisból használt adatok segítségével egy 

számolt görbét illeszt a szoftver. Ez a módszer az adatbázisban fellelhető 

referenciaintenzitásokat (RIR vagy I/Ic) használja, az illesztési függvény pedig egy pszeudo-

Voigt függvény. A százalékos összetétel számolásánál feltételezzük, hogy az összetevők 

összege 100% (EVA 15 User manual, 2009). A mintákról összesen 86 röntgen-pordiffrakciós 

felvétel készült.  
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6.3.2.2. Raman-spektroszkópia 

A Raman-spektroszkópiát ásványfázisok azonosításához használtam. A mérések a Bécsi 

Egyetem Ásványtani és Kristálytani Intézetében, Renishaw RM1000 típusú, pszeudo-

konfokális, Leica DMLM optikai mikroszkóppal felszerelt Raman-spektroszkóppal készültek. 

A mérésekhez Leica 50× objektívet használtam, a laterális felbontás ~2 μm volt. Az optikai 

rács rácssűrűsége 1200 vonal/mm, a műszer spektrális felbontása 2,2 cm–1, pontossága 0,5 

cm–1. A minták gerjesztésére HeNe-lézer 632,8 nm-es, valamint Ar-ion-lézer 514,5 nm-es 

vonalát használtam. A minták érzékenysége miatt csökkentett lézerintenzitást (25%) 

alkalmaztam és minden mérés után ellenőriztem a minta épségét. A Raman-eltolódást a 

Rayleigh-vonal (rugalmas szóródás) segítségével kalibráltam. A spektrumok illesztése és az 

alapvonal-eltávolítás (ha erre szükség volt) a PeakFit 4.12 program segítségével történt. 

A Raman-térképek egy része a miskolci Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 

Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet NTEGRA Spectra (NT-MDT) élszűrős, 

diszperzív Raman-spektrométerével készült. A készülékhez egy Olympus IX71 mikroszkóp 

tartozik. A gerjesztéshez 50 mW-os, frekvenciakétszerezett Nd:YAG-lézer 473 nm-es 

emisszóját használtuk. Csökkentett lézerintenzitást használtunk, ezáltal a minták felületét 2 

mW-nál nagyobb teljesítmény nem érte. A lézersugár fókuszálására és a Raman-szórás 

gyűjtésére 100× nagyítású (N.A. 0,9) objektívet használtunk. A konfokális lyuk mérete 

100 µm, a spektrális felbontás 8–9 cm–1 volt, az optikai rács rácssűrűsége 600 vonal/mm. A 

lépésköz 0,4 µm és számlálási idő lépésenként 100 s volt. A Raman-eltolódás kalibráláshoz a 

Rayleigh-vonalat és polisztirol sztenderdet használtunk; a pontosság 1 cm–1-nél jobb volt.  

A Raman-térképek egy másik része az ELTE TTK FFI Műszerközpont HORIBA 

Jobin Yvon LabRAM HR 800 élszűrős diszperzív Raman spektrométerével készült. A 

készülékhez egy Olympus BXFM mikroszkóp tartozik. A gerjesztéshez HeNe lézer 632,8 nm-

es emisszióját használtuk és csökkentett lézerintenzitással mértünk (~1,4 mW a minta 

felszínén) a minták érzékenysége miatt. A lézersugár fókuszálására és a Raman-szórás 

gyűjtésére 100× nagyítású (N.A. 0,9) objektívet használtunk. A konfokális lyuk mérete 

150 µm, a spektrális felbontás ~7 cm–1 volt, az optikai rács rácssűrűsége 600 vonal/mm. A 

lépésköz 0,4 µm és a számlálási idő lépésenként 2×10 s volt. A Raman-eltolódás 

kalibráláshoz a Rayleigh-vonalat használtuk; a pontosság 1 cm–1-nél jobb volt.  

Összesen 416 db Raman-spektrumot rögzítettem és értelmeztem.  
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6.3.3. Kémiai vizsgálati módszerek  

6.3.3.1. Analitikai pásztázó elektronmikroszkópia (SEM-EDX) 

Néhány kiválasztott szemcsén és a kőzetfelületen található bevonatokon néztük a kristályok 

morfológiáját, méretét és összetételét. A kémiai összetétel méréséhez műgyantába ágyazott, 

polírozott mintákat használtunk, melyek szemcsepreparátumok, illetve érccsiszolatok voltak. 

A vizsgálatokhoz mindkét mintatípust szénréteggel vontuk be. A 25 mm átmérőjű 

szénkorongra felragasztott szemcsék morfológiáját először pásztázó elektronmikroszkópos 

képekkel dokumentáltuk, majd a preparátumokat műgyantába ágyaztam, szárazon csiszoltam 

és szénnel való gőzölés után kémiai összetételt mértünk (SEM–EDX). A mérések az ELTE 

Kőzettani és Geokémiai Tanszékén, AMRAY 1830 I/T6 típusú pásztázó 

elektronmikroszkóppal készültek. Az elemzésekhez visszaszórt elektrondetektort (BSE) és 

EDAX PV 9800 energiadiszperzív röntgenspektrométert (SEM–EDX) használtunk. A 

mérések sztenderdmentesen, 20 kV gyorsítófeszültséggel, ~1,4 nA sugárárammal készültek. 

A mérések során a piritet használtuk referenciának a pontos Fe- és S-mennyiségek 

ellenőrzésére. A kémiai összetételt vízmentes formában, 100%-os oxidos összetételre 

normáltuk. Összesen 398 SEM-EDX mérés készült a mintákról.  

 

6.3.3.2. Nedveskémiai főelem- és nyomelemösszetétel-mérések (ICP-AES, ICP-MS) 

A sorozatos kioldást az elemek mobilizálhatóságának kimutatására alkalmaztuk, mivel ez ad 

reális képet az elemek viselkedéséről. A teljes kémiai elemzések és a sorozatos kioldások a 

Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Kémiai Laboratóriumában készültek induktív 

csatolású plazma atomemissziós spektrometriával (ICP-AES), nyomelemek esetében pedig 

induktív csatolású plazma tömegspektrometriával (ICP-MS).  

A sorozatos kioldás lépései (TESSIER et al. 1979) az alábbiak voltak:  

(F1) Kicserélhető frakció – 1 g mintához 8 ml 1 mólos MgCl2 oldatot kevertünk (pH = 7),  

1 órán át rázógépben rázattuk, majd 20 percig centrifugáltuk, 2500 fordulat/s-on. 

(F2) Karbonátokhoz köthető vagy specifikusan adszorbeált (savasan kioldható) ionok – az 

előző lépés szilárd maradékához 8 ml 1 mólos nátrium-acetát (NaOAc) oldatot kevertünk  

(pH = 5), 5 órát rázógépben rázattuk, majd 20 percig centrifugáltuk 2500 fordulat/s-en.  

(F3) Fe- és Mn-oxidokhoz köthető (redukálható) frakció – az előző frakció maradékát 20 ml 

0,04 mólos hidroxilamin-hidrokloriddal (NH2OH·HCl) kevertük össze, 6 órán át 96 °C-os 

vizes fürdőben melegítettük, majd 20 percig 2500 fordulat/s-on centrifugáltuk. 
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(F4) Szerves anyaghoz és/vagy szulfidokhoz köthető ionok (oxidálható frakció) – az előző 

frakció maradékához 3 ml 0,02 mólos salétromsavat (HNO3) és 5 ml 30%-os hidrogén-

peroxidot (H2O2) kevertünk (pH = 2). 3 órán át gőzfürdőben 85 °C-on melegítettük a mintát, 

amihez hűlés után 5 ml 1,2 mólos ammónium-acetát (NH4OAc) és 20%-os salétromsav 

keverékét adagoltunk. Ezt 20 ml-re hígítottuk, 30 percig rázattuk, majd 20 percig 2500 

fordulat/s-on centrifugáltuk. Ennél a lépésnél az eredeti TESSIER et al. (1979) módszer az  

1,2 mólos ammónium-acetát helyett 3,2 mólosat javasol. A MÁFI kémiai laboratóriumában a 

mérésekhez 1,2 mólos ammónium-acetátot alkalmaztak a 3,2 mólos helyett, ami extrém 

magas nehézfém-koncentrációnál okozhat csak kis eltérést. Ezért az értékeléseimet nem 

befolyásolja ez a különbség. 

(F5) Maradék frakció, ami általában szilikátokhoz köthető – az előző frakció maradékát 

minimális mennyiségű desztillált vízzel platinatégelyben teflon edénybe tettük, ehhez 2 ml 

koncentrált sósavat, 6 ml koncentrált salétromsavat és 3 ml 30%-os hidrogén-peroxidot 

kevertünk és majdnem száradásig gőzfürdőben tartottuk. Utána 3 ml koncentrált 

salétromsavat, 10 ml hidrogén-fluoridot és 3 ml 30%-os hidrogén-peroxidot adagoltunk az 

anyaghoz, amit újra gőzfürdőben tartottunk és megismételtük a fent felsorolt komponensek 

adagolását úgy, hogy 1 ml koncentrált salétromsavat, 3 ml hidrogén-fluoridot és 1 ml 30%-os 

hidrogén-peroxidot adagoltunk. Ezt még 20 ml desztillált vízzel hígítottuk. Gőzfürdőn páro-

logtattuk, amíg 15 ml anyag maradt majd ezt a maradékot desztillált vízzel hígítottuk 25 ml-

re. Végezetül 20 percig 2500 fordulat/s-on centrifugáltuk, majd megelemeztük az anyagot.  

 

Induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES) 

Az ICP-AES berendezés egy monokromátorral és polikromátorral felszerelt, Jobin Yvon 

gyártmányú, induktív csatolású plazmaemissziós spektrométer a következő elemzési 

paraméterekkel: kicsatolt energia 1000 W, visszavert energia <10 W, plazmagáz áramlási 

sebessége 12 L/min, burkológáz áramlási sebessége 0,2 L/min, keresztirányú porlasztó, 

porlasztógáz áramlási sebessége 0,4 L/min, porlasztó nyomása 2,7 bar, megfigyelési 

magasság 15 mm (a tekercs fölött), integrálási idő 0,5 s (polikromátor); 5 s (monokromátor). 

A kimutatási határokat a 4. melléklet tartalmazza. ICP-AES módszerrel határozták meg a 

szekvenciális kioldás során a következő elemeket: Al, Ba, P, Ca, K, S, Mg, Mn, Na, Sr, Si, Ti, 

Fe, As, Zn, Co, Cr, Mo, Ni, Pb, Cu, V, Sn, Se. 
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Induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS) 

A mérések Perkin-Elmer DRC II típusú ICP-MS készüléken készültek. A készülék működési 

paraméterei a következők: kicsatolt energia 1200 W, plazmagáz áramlási sebessége 15 L/min, 

segédgáz áramlási sebessége 1,20 L/min, porlasztógáz áramlási sebessége 0,9 9 L/min, 

Meinhard porlasztóval ellátva, ciklon típusú, kvarc ködkamra, Ni kónusz, kvadrupól 

működési frekvencia 2,5 MHz, mérési idő 1 min. ICP-MS módszerrel határozták meg a 

szekvenciális kioldás során a következő elemeket: Cd, Sb, Bi, Ce, Cs, Zr, Dy, Er, Eu, Cd, Gd, 

Hf, Ho, Yb, Y, La, Lu, Mo, Nd, Nb, Pr, Rb, Sm, Tl, Tb, Th, Tm, U). A kimutatási határokat a 

4. melléklet tartalmazza. 

 

Teljes feltárás  

A sorozatos kioldás eredményeinek ellenőrzésére teljes (bombás) feltárást is alkalmaztunk. A 

teljes feltárás királyvízzel, a MÁFI 9.5/1 egyedi eljárás szerint mikrohullámú feltáró 

berendezésben történt és a mérésekhez a fentiekben bemutatott ICP-MS és ICP-AES 

készülékeket használtuk. A relatív hibák táblázatát a 4. melléklet tartalmazza. 

 Néhány vízoldható szulfátot tartalmazó, 2 µm alatti frakció mintájáról vizes kioldást is 

végeztünk és az így nyert oldatot ICP-AES-sel illetve ICP-MS-sel mértük. A vizes kioldás  

2-es pH-jú, desztillált víz és salétromsav keverékéből álló oldattal történt. A mintákat 2 órán 

át rázattuk és 2 napig állni hagytuk a vízben. A mérések csak ezután készültek el az 

oldatokból. ICP-AES-sel mért elemek az: Al, Ca, Fe, K, Mg, Zn, Cu, SO4, B, Ba, Co, Cr, Li, 

Mn, Ni, PO4, Sr; ICP-MS-sel mért elemek: As, Cd, Pb, Mo, Sn, Sb, Tl, Rb, Y, Zr, Nb, Ag, Cs, 

La, Ce, Pr, Nd, Sm, E, Gd, Tb, Dy Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Bi, Th, U. 
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7. A KIINDULÓ KŐZET ÉS A MINTÁK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

A másodlagos szulfátkiválások képződéséhez mindig az elsődleges ásványok képezik a 

kiindulási alapot. Ezeket az átalakulásokat az éghajlat is nagymértékben befolyásolja, mivel a 

területen az oxidációs folyamatok eredményeképpen képződnek a másodlagos szulfát-

kiválások. A kiinduló kőzet és átalakulási folyamatainak rövid ismertetése ezért elenged-

hetetlen. Itt jegyezném meg azt, hogy a meddőhányón lerakott kőzetek nem mutattak nagy 

változatosságot, hisz a bányászati tevékenység az ércesedés szempontjából érdekes ún. közép-

ső andezitben folyt (BAKSA 1969, KUBOVICS 1970, KUN 1988), ennek értelmében a 

meddőhányón lerakott kőzetek több mint 95%-a ebből a az andezitből származik 

(Nagyhársasi Andezit Formáció). Elszórtan megtaláltuk még a Kékesi Andezit Formáció (régi 

nevén fedőandezit) kőzeteit is. 

 

7.1. A kőzet 

A bontott andezit makroszkóposan világosszürke, morzsolódó, esetenként agyag-

ásványosodott, és a felületét a másodlagosan képződött sárga és vörösesbarna színű, 

mikrométeres szemcseméretű keverékből álló vagy beszáradt gélszerű kérgek borították. 

Néhány kőzetdarab kovásodás nyomait mutatta (8. ábra); ezek keményebbek voltak. A 

kőzetről készült vékonycsiszolatokat petrográfiai mikroszkóppal vizsgáltam, míg az 

ércmikroszkópi csiszolatok vizsgálata – előzetes optikai megfigyelések után – SEM-EDX-szel 

történt. A porfíros elegyrészek sajátalakú káliföldpátból és plagioklászokból, valamint a szinte 

teljesen elbomlott (kloritosodott) piroxénekből állnak, amelyek nagyrészt ugyanúgy 

megőrizték eredeti alakjukat. BAKSA (1969) a kőzetben lévő piroxéneket hiperszténnek és 

augitnak írta le. Néhány esetben épen maradt augitkristályt azonosítottam kisebb csoportok-

ban, de összességében a színes elegyrészek nyomai csak elvétve voltak felfedezhetőek. 

Gyakran megfigyelhető volt, hogy a kioldott ásványok üregeit kova tölti ki és a helyenként 

megjelenő idiomorf kvarckristályokon kívül kalcedon is azonosítható a kőzetben. A káli-

metaszomatózis (KUBOVICS 1965, 1966, 1970, MEZŐSI 1968, 1970) hatásának ered-

ményeképpen az andezit albit-gazdag plagioklászainak egy jelentős részében a Na+-ionokat 

lecserélte a K+ és szanidin vagy adulár (8. A. ábra) képződött. Az épen maradt plagioklászok 

esetében nem ritka a zónásság és az ikres összenövés. A későbbiekben a káliföldpátok 

káliuma szolgáltatta a jarosit képződéséhez szükséges fő káliumforrást. Erre utal az is, hogy 

számos esetben a káliföldpátkristályok szegélyén jarosit képződése látható (9. ábra). 
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8. ábra. Hidrotermás hatásra bekövetkezett kőzetelváltozások: A) Adulárosodás a kálimetaszomatózis hatására. 
Szekunder elektronkép. B) Szericitesedett káliföldpát, valamint a kovásodás nyomai keresztezett nikollal készült 
optikai mikroszkópi képen. C) Kovásodás a kőzetben, szekunder elektronkép. D) Kovásodás – keresztezett 
nikollal készült optikai mikroszkópi kép. 
Fig. 8. Rock alterations under hydrothermal influence. A) Adularia formed during potassium metasomatism (SE 
image). B) Sericitized potassium feldspar and indication of silicification (optical microscope, crossed polars). C) 
Secondary electron image showing silicification in the rock. D) Silicification – optical microscope image taken 
under crossed polars. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
9. ábra. A) Káliföldpátkristályok szegélyén képződött jarosit (visszaszórt elektronkép). B) Jarositképződés 
káliföldpátkristályok szegélyén (optikai mikroszkópi kép, keresztezett nikollal).  
Fig. 9. Jarosite formed on potassium feldspar rims (backscattered electron image). B) Jarosite formed around 
potassium feldspar crystals (optical microscope image, crossed polars).  
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10. ábra. Anatáz különböző megjelenési formái a bányabérci andezitben. A) Idiomorf porfíros elegyrész formáját 
kitöltő anatáz (1) és káliföldpát (2) (visszaszórt elektronkép). B) Szagenitszerű anatázrács (visszaszórt 
elektronkép). C) Idiomorf és hipidiomorf anatáz (Ant) kristályok csoportja (visszaszórt elektronkép). D) Anatáz- 
kristályok csoportja mállott piroxénkristályban (optikai mikroszkópi kép, keresztezett nikollal). 
Fig. 10. Different forms of anatase in andesite. A) Anatase (1) and potassium feldspar (2) replacing an 
idiomorphic porphyric component. Backscaterred electron image. B) Reticulated (sagenite-type) form of 
anatase. Backscattered electron image. C) Group of idiomorphic and hipidiomporphic anatase crystals. 
Backscattered electron image. D) Group of anatase crystals in weathered pyroxene. Optical microscope image, 
crossed polars. 
 

A káliföldpátok jelentős része szericitesedett (8. B. ábra), agyagásványosodott, ami jelentős 

kovafelszabadulást eredményezett. Innen eredeztethető az üregeket kitöltő kova, kvarc és 

kalcedon (8. C–D. ábrák).  

Szembeötlő a kőzetben a nagymennyiségű TiO2-ásvány (10. ábra), ami a későbbi 

Raman-spektroszkópiás mérések alapján anatáznak és ritkán anatáz-rutil keverékének 

bizonyult. BAKSA (1969) nem tesz említést a kőzet rutil- vagy anatáztartalmáról, viszont 

említi a feltűnően sok Ti-augitot. A mintákban az anatáz leggyakrabban csomókban, a 

valamikori piroxének „belsejében” található (10. D. ábra), ami utalhat arra, hogy az augitok 

Ti-tartalmából képződött egy részük (BANFIELD & ZHANG 2001). Az anatáz otthonos a kis 

hőmérsékleten képződött hidrotermás képződményekben is (SZAKÁLL 2005), de az 

adulárosodást is gyakran kíséri (SZAKÁLL 2010). 

Ant 

1 2 
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A kőzet ásványos összetételének kimutatása röntgen-pordiffrakció, SEM-EDX és 

Raman-spektroszkópia segítségével történt. A kőzetben az ércásványok közül a pirit nagy 

mennyiségben volt jelen, főleg hintéses formában. A szulfidok közül a piriten kívül 

szfaleritet, galenitet, markazitot, kalkopiritet, covellint és egy mintában nagyon kis 

mennyiségű freibergitet (Ag-fakóércet) azonosítottam. A kőzet nemérces összetevői közül 

kvarcot, káliföldpátot, plagioklászt és egy mintában kalcitot azonosítottam, de jelen volt 

szmektit, klorit és/vagy vermikulit, valamint 10 Å-ös rétegszilikát is (lásd 5. melléklet).  

 

7.2. A vizsgált másodlagos kiválások általános bemutatása 

A kőzetben található elsődleges ásványok mállásának eredményeként számos másodlagos 

szulfát képződött a területen. Ezeknek a másodlagos szulfátoknak az ásványtani vizsgálatával 

foglalkoztam a kutatásom során. Ezek az ásványok nagyrészt a nagyobb kőzetdarabok, 

esetenként a kisebb szemcsék felületét borították vagy repedéskitöltésekként voltak jelen. A 

meddőhányó falán kivált vízoldható szulfátok csak időszakosan jelentkeztek. A gipsz tűs, 

néhány mikrométerestől centiméteres kristályokig volt jelen és beborította a jarositos és vas-

oxid-hidroxidos kérgű kőzetek felületét. A legnagyobb mennyiségben, a gipsz után, a jarositot 

azonosítottam, mely meghatározta a meddőhányó jellegzetes sárga és helyenként 

vörösessárga színét is. A jarositok és vas-oxid-hidroxidos kérgek esetenként kőzetdarabokkal, 

kvarcszemcsékkel keveredtek, ami utal arra, hogy a kőzet mállása előrehaladott állapotban 

volt. Mivel a jarositok szemcsemérete döntően 2 µm körüli volt, szükségszerűvé vált a minták 

szemcseméret szerinti különválasztása, hogy a későbbi vizsgálatokhoz szükséges részletes 

ásványtani vizsgálatokat elvégezhessem.  

 

7.3. A szeparált minták általános bemutatása 

A szemcseméret szerinti különválasztás fontos lépésnek bizonyult a minták esetében. A 

különböző frakciók ásványtani összetétele eltérő volt (lásd 5. melléklet) és a finom frakcióban 

megjelentek a „rejtett ásványok” is, azok az ásványok, melyek kis mennyiségben voltak jelen 

az összmintákban és a teljes összetételről készült röntgen-pordiffrakciós felvételeken 

reflexióik a háttérzajban rejtve maradnak vagy más ásványok reflexiói elfedik őket.  

A durvább szemcseméretű frakciókban főként kvarcot, földpátot, gipszet és kevés 

jarositot, illetve agyagásványt azonosítottam. A 63–32 µm, 32–2 µm és <2 µm frakciókban 

csökkent a detritális összetevők mennyisége és a jarosit, illetve az agyagásványok mennyisége 
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növekedett. Megjelentek a vízoldható szulfátok is (epsomit, hexahidrit, halotrichit-csoport, 

copiapit-csoport, alunogén, romboklász), valamint ugyancsak növekedett a gipsz mennyisége 

(lásd 5. melléklet).  

A röntgen-pordiffrakció segítségével ugyan nem volt azonosítható (röntgenamorf 

fázisok), de a Raman-spektroszkópia segítségével kimutattam a goethit és schwertmannit 

jelenlétét a mintákban. A SEM-EDX és Raman-spektroszkópia alkalmazásával a galenit körül 

anglesitet és plumbojarositot is mértem.  

A toxikus elemek mobilizációját célzó vizsgálatok során ezek a szemcseméret szerinti 

ásványtani összetételek fontos információkat szolgáltattak és segítettek a helyes 

következtetések levonásában. A finom frakcióban általában mindig megjelentek a vízoldható 

szulfátok, melyek átmenetileg számos nehézfémet tárolhatnak szerkezetükben. Egyedül csak a 

teljes összetétel vizsgálatával arra a következtetésre jutottam volna, hogy a jarositok, illetve a 

vas-oxid-hidroxidok és vas-oxid-hidroxid-szulfátok kötik meg a teljes nehézfémmennyiséget. 

MÁDAI (2007) arra a következtetésre jutott a teljes minták ásványos összetevői alapján, hogy 

a nehézfémek a gipszhez kötődnek, mivel ez volt az az ásvány mely jelentős mennyiségben 

volt jelen a mintáiban. Az ő mintái esetében is valószínűleg vízoldható szulfátok is voltak az 

anyagban és/vagy olyan egyéb fázis(ok) amely(ek) kisebb mennyiségben volt(ak) jelen (mint 

rejtett fázisok), ezért a reflexióik nem jelentkeztek, vagy átfedésben voltak a röntgen-

pordiffrakciós felvételeken. Ez lehet a mintáiban található nagymennyiségű nehézfém 

jelenlétének a magyarázata. 
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8. A BÁNYABÉRCI SZULFIDOK JELLEMZŐI 

A dolgozat fő témáját ugyan a másodlagosan képződött vegyületek, a szulfátok és oxid-

hidroxidok képezik, röviden kitérek a területen azonosított szulfidok jellemzésére is. Bár a 

vizsgálatok nem annyira részletesek, mint a másodlagos vegyületek esetében, az eredmények 

mégis jó kiinduló alapot képeznek a területen zajló geokémiai folyamatok és elemmobilizáció 

értelmezéséhez. 

 

8.1. A bányabérci piritek jellemzői 

A bányabérci meddőhányón gyűjtött kőzet- és ércpéldányokban nagy mennyiségű a pirit. 

Hintésszerűen vagy csomókban, néhány mikrométerestől pár milliméteresig terjedő méretű 

kristályok formájában találtuk a mintákban. BAKSA (1969) munkájában három különböző 

generációs piritet különített el a bányabérci területen. A röntgen-pordiffrakciós felvételeken is 

könnyen azonosítható a pirit és szinte minden mintában jelen van. A röntgen-pordiffrakción 

kívül a piritkristályok vizsgálata energiadiszperzív spektrométerrel felszerelt pásztázó 

elektronmikroszkóppal (SEM-EDX) és Raman-spektroszkópiával történt.  

 Az azonosított piritszemcsékben pirit-markazit összenövés is volt (11. ábra). A pirit és 

markazit összenövése az eltérő oldhatóság és oxidációra való hajlam miatt érdekes, hiszen a 

markazit oxidációja előbb következik be a piriténél, de a reakció ugyanaz, mint a pirit 

esetében. A piritben és a markazitban gyakran találunk penetrációs ikerként előforduló 

összenövést, epitaxiális továbbnövekedést és átnövéseket (DÓDONY et al. 1996). A két 

polimorf módosulat közötti szerkezeti kapcsolatokat számos kutató vizsgálta (BROSTIGEN & 

KJEKSHUS 1970, FLEET 1970, LEENIE & VAUGHAN 1992, DÓDONY et al. 1996). A két polimorf 

módosulat megjelenése alapján úgy tűnik, hogy epitaxiális összenövés van a két ásvány 

között, mivel a szemcse magját markazit alkotja (11. A. ábra). Elképzelhető egy markazit-pirit 

átalakulás is, de a pontos válaszhoz további részletes vizsgálatokra volna szükség. A markazit 

piritté való átalakulása 400 °C fölötti hőmérsékleten történik (FLEET 1970). A markazitot a 

pirittől Raman-spektroszkópia segítségével különítettem el, a két polimorf módosulat közötti 

különbségek a Raman-spektrumokon is megmutatkoznak. A 11. B. ábra mutatja a markazit és 

pirit Raman-spektrumait. 391 (392) cm–1 és 328 (329) cm–1-nél azonosítottam a markazit 

rezgési sávjait, míg a piritre a 379 cm–1, 345 cm–1 és 431 cm–1-nél található rezgési sávok 

jellemzőek. Ezek a rezgési sávok megegyeznek az irodalomban MERNAGH & TRUDU (1993) 



A bányabérci szulfidok jellemzői 

 55

által közölt anizotróp piritek rezgési sávjaival. LIBOWITZKY (1994) piriteken végzett 

vizsgálatai azt igazolták, hogy az anizotrópia a mintaelőkészítéssel lehet összefüggésben. 

Elemhelyettesítéssel is magyarázták egyes piritek anizotrópiáját. SCHNEIDERHÖHN (1930) az 

As-beépüléshez kötötte, de KLEMM (1962) nem talált összefüggést a piritek kémiája és 

anizotrópiája között. A bányabérci piritek rezgési sávjai minden eseteben 2–3 cm–1-en belül 

ugyanott jelentkeztek az összes mért minta esetében (kivéve az arzénes piritet). Az 

anizotrópia a bányabérci piritek esetében lehet a minta-előkészítés eredménye, hiszen úgy az 

érccsiszolatok, mind a szemcsepreparátumok csiszolatai száraz csiszolással készültek.  

A piritek szerkezetében gyakoriak a különböző nyomelemek. Ezek közül leggyakrab-

ban az As, Zn, Pb, Ni, Co beépülését írták le. A bányabérci piritekben legtöbbször csak Fe-at  

 
3. táblázat. Piritek5 összetétele. SEM-EDX eredmények 

Table. 3. Results of SEM-EDX analyses on pyrite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. ábra. A) Pirit–markazit összenövés. A számozott pontok öt Raman-mérés helyét jelölik. Visszaszórt 
elektronkép. B) A pirit (3, 4, 5) és markazit (1, 2) Raman-spektrumai. 
Fig. 11. A) Intergrowth of pyrite and marcasite. The marked points (1–5) shows the places from where the 
Raman spectra were taken. Backscattered electron image. B) The Raman spectra of pyrite (3, 4, 5) and 
marcasite (1, 2). 
                                                 
5 Ideális pirit összetétele Fe: 46,55 tömeg% és S: 53,45 tömeg% (ANTHONY et al. (eds.): Handbook of 
Mineralogy, http://www.handbookofmineralogy.org)  

markazit 

pirit 

Fe Zn As S 
100  47,15   0,40   3,97  48,48
101  48,36 –   2,92  48,72
101  49,45 – –  50,55
101  48,57   0,51   1,27  49,65
20  46,07 – –  53,93
39  49,75 – –  50,25

102  49,43 – –  50,57
102  49,44 – –  50,56
102  49,51 – –  50,49

Piritek elemi összetétele/ 
Pyrite composition  [wt%]Minta/

Sample
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és S-et mértünk, de esetenként összetételükben As és Zn is mérhető volt (SEM-EDX)  

(3. táblázat).  

A vizsgált As-tartalmú piritszemcsékben az As-tartalom szemcsén belül is eltérő mér-

tékű volt, ahogy ez gyakori az arzéntartalmú piritekben. A 12. ábra egy bányabérci As-

tartalmú piritet mutat a mért Raman-spektrumokkal. A pirit különböző részein eltérő As-

tartalmat mértünk SEM-EDX alkalmazásával; ezek a különbségek a Raman-spektrumokon is 

megmutatkoztak (4. táblázat, 12. B. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
12. ábra. A) Bányabérci As-tartalmú pirit visszaszórt elektronképe. Jól láthatóak a különböző As-tartalmú zónák 
eltérő árnyalatai. Az 1. pontban 1,27 tömeg%, a 2. és 4. pontban 2,92 tömeg% míg a 3. pontban 0 tömeg% As-
tartalmat mértünk. B) Az A) ábrán jelölt mérési pontokban felvett Raman-spektrumok. A rezgési sávok az As-
tartalom függvényében eltolódnak. 
Fig. 12. A) Arsenian pyrite from Bányabérc, backscattered electron image. The zones with different As content 
are well discernible. In measuring point 1 1.27 wt%, in points 2 and 4 2.92 wt% and in point 3 0 wt% was the As 
content. B) Raman spectra taken at the measuring points marked in A) The shift in the Raman lines appears to 
correlate with the As content.  
 
 
4. táblázat. Arzénes pirit különböző részein mért As-tartalom tömeg%-ban és az As-tartalom eredményeként 
észlelt Raman-eltolódások 
Table. 4. As content of arsenian pyrite in different measurement points, and Raman shifts observed as a result of 
As substitution 
 

 

 

 

 

 

 

Mérési pontok/
Measurement 

points

As-tartalom/
Arsenic content

 [wt%]
1 1,27 378 342
2 2,92 374 339
3 0 379 345
4 2,92 375 340

Raman-eltolódás/
Raman shift

[cm-1]



A bányabérci szulfidok jellemzői 

 57

Az 1. pontban mért spektrumon a Raman-eltolódás 342 cm–1 és 378 cm–1-nél 

jelentkezett. A 3. pont, ahol 0 tömeg% As-et mértem, az eltolódás 345 cm–1 és 379 cm–1-nél 

volt, melyek az „anizotróp” piritek rezgési sávjaival megegyező értékek (MERNAGH & TRUDU 

1993). A 2. és 4. pontban mért Raman-spektrumok rezgési sávjai 374 és 375 cm–1, valamint 

339 és 340 cm–1-nél jelentkeztek (4. táblázat). A rezgési sávok eltolódásaiban észlelt 

különbségek azzal magyarázhatók, hogy a helyettesítés a kötéstávokban és a redukált 

tömegekben is különbségeket okoz és ezáltal a frekvencia is megváltozik (VÁCZI 2011). 

Látható az, hogy a nagyobb arzéntartalmú zónák Raman-sávjai kisebb értékek felé tolódnak el 

a tiszta pirit (3-as spektrum) sávjaihoz viszonyítva, mivel alacsonyabb lesz a frekvencia a 

megnövekedett redukált tömeg miatt.  

A vizsgálatok azt mutatják, hogy az As nem arzenopiritzárványként található a 

piritben, hanem a ként helyettesíti. Ez a helyettesítés gyorsabb oxidációs folyamatokat, 

gyorsabb mállást eredményez (PLUMLEE 1999). A bányabérci meddőhányó elsődleges As- 

forrása az As-tartalmú pirit. A pirit oxidációja során szabaddá váló arzén a másodlagos 

vegyületek (jarosit, schwertmannit, goethit) szerkezetében vagy felületén válik kötötté 

(BIGHAM et al. 1994).  

 

8.2. A bányabérci szfaleritek jellemzői 

Néhány bányabérci szfaleritet is megvizsgáltam SEM-EDX valamint Raman-spektroszkópia 

segítségével. Mindkét típusú méréssel sikerült a Fe-tartalmat igazolni a szfaleritben. A SEM-

EDX mérések változó Fe-tartalmat mutattak (5. táblázat).  
 

5. táblázat. Reprezentatív kémiai összetétel néhány szfaleritről. SEM-EDX eredmények 
Table 5. Representative chemical data about sphalerites. SEM-EDX data 

 

 

 

 

 

 

A szfalerit elsődleges Raman-spektrumához két rezgési sáv tartozik, 351 és 274 cm–1-

nél (13. B. ábra). A két érték között található csúcsok 300 (302), 311 (313) és 334 cm–1-nél a 

Fe-tartalomra utalnak (KHARBISH 2007). A Fe-tartalom eredményeként a másodrendű Raman-

spektrum csúcsai intenzívebbek lesznek, de ~6 wt% feletti Fe-tartalomnál újra gyengülnek 

Fe Zn S 
103   2,41  58,43  39,16
104   1,76  64,14  34,11
105   4,26  59,22  36,52

Minta/
Sample

Szfalerit elemi összetétele/ 
Sphalerite composition  [wt%]
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(HOPE et al. 2001). A 614, 639 és 669 cm–1-nél található csúcsok a szfalerit másodrendű 

Raman-spektrumához tartoznak (HOPE et al. 2001). A csúcsazonosításhoz KHARBISH (2007), 

valamint MERNAGH & TRUDU (1993) által közölt eredményeket használtam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. ábra. A) Szfalerit szekunder elektronképe. B) Szfalerit Raman-spektruma. A 351 és 274 cm–1-nél található 
rezgési sávok a szfalerit elsődleges Raman-spektrumához rendelhetők. A 614, 639 és 668 cm-1-nél található 
rezgési sávok a Fe-tartalmú szfalerit másodlagos Raman-spektrumához rendelhetők. 
Fig. 13. A) Sphalerite, secondary electron image of. B) Raman spectrum of sphalerite. The bands at 351 and 274 
cm-1 are assigned to the primary Raman spectrum of sphalerite. The secondary Raman spectrum of Fe 
containing sphalerite is assigned to bands present at 614, 639 and 669 cm–1. 

 

A szfaleritek Fe-tartalma arra enged következtetni, hogy a területünkön gyorsabb az oldódási 

sebesség (PEREZ & DUTRIZAC 1991). Fe-tartalmából adódóan a szfalerit savképző, a vas 

hidrolízisének köszönhetően.  

A Cd-tartalom nem volt mérhető SEM-EDX-szel, de a nedveskémiai eredmények  

(10. fejezet) arra utalnak, hogy kevés Cd-helyettesítés van a szfaleritben. A röntgen-

pordiffrakcióval is kimutatható mennyiségű szfaleritet tartalmazó mintában a sorozatos 

kioldás eredményei alapján a Zn:Cd arány ~200:1 volt. 

 

8.3. A bányabérci galenitek jellemzői  

Gyöngyösorosziban a galenitek általában szfalerittel együtt jelentkeznek. Gyakran 

megfigyelhető az, hogy a galenitet szfalerit szorítja ki, mivel első generációja idősebb a 

szfaleritnél (KOCH 1985). A bányabérci minták galenitkristályain az oxidáció jeleit 

azonosítottam. A galenitszemcséket minden esetben anglesitszegély vette körül, ami erős 

oxidációs folyamatokra utal. Az anglesit azonosítása Raman-spektroszkópia segítségével 

történt (lásd 3. melléklet 2. és 4. tábla), mivel a sztenderdmentes módon történő SEM-EDX 

mérésben az elemarány ugyanaz, mint a galenit esetében. Néhány mintában a galenit teljesen 
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eltűnt és helyette anglesit és plumbojarosit képződött (a plumbojarositot a 9.1. fejezetben 

tárgyalom a jarositcsoport bemutatásakor). Galenitkristály körül az anglesiten kívül 

covellinszegélyt is azonosítottam (14. ábra). A covellin jól azonosítható optikai 

mikroszkópban, ráeső fényben is (14. B. ábra), a jellegzetes indigókék színének 

köszönhetően. BAKSA (1969) az I. galenitgeneráción belül két típust különített el. Az egyik 

típust a hasadozottabb galenit képviseli, melyben kalkopiritzárványok is vannak. Innen 

eredeztethető a mintákban található oxidált galenit körül fellelhető covellinszegély, mely a 

kalkopirit másodlagos oxidációs terméke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ábra. A) Galenit (1) körül megjelenő anglesit (3) és covellinszegély (2). A covellin feltehetően a galenitben 
eredetileg jelenlévő kalkopiritzárványok oxidációs terméke. Szekunder elektronkép. B) Galenitet (1) körülvevő 
anglesit- (3) és covellinszegélyről (2) készült ércmikroszkópi kép. 
Fig. 14. A) Anglesite (3) and covellite (2) rim around galena (1). Covellite comes from the oxidation of 
chalcopyrite formerly present as inclusions in galena. Secondary electron image. B) Galena (1) surrounded by 
anglesite (3) and covellite (2) rims (reflected light microscope image).  
 

2 
3 
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1 1 
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9. A BÁNYABÉRCI MEDDŐHÁNYÓ MÁSODLAGOS ÁSVÁNYAINAK JELLEMZÉSE 

A másodlagos ásványok vizsgálata jelenleg még nem rutinszerű gyakorlat, ezek komp-

lexitásából, heterogenitásából, eltérő kristályossági fokukból, kis méretükből és esetenként kis 

mennyiségükből adódóan. A bányabérci meddőhányón azonosított másodlagos szulfátok és 

vas-oxid-hidroxidok, a gipsz kivételével, ami jól kristályos és µm-estől mm-esig terjedő 

méretű (15. B–C. ábra), mind mikrométeres és szubmikrométeres méretűek voltak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ábra. A) Jarosit (1), schwertmannit (2) és goethit (3) együttes megjelenése. Szekunder elektronkép. B) 
Gipszkristály szekunder elektronképe. C) „Gélszerű” bevonatos gipsztűk. Szekunder elektronkép. A bevonatot 
rosszul kristályos schwertmannit és goethit keveréke alkotja. D) Schwertmannit és goethit keverékéből álló 
bevonat a gipszkristályok felületén. Visszaszórt elektronkép.  
Fig. 15. A) Jarosite (1), schwertmannite (2) and goethite (3), three phases together. Secondary electron image. 
B) Gypsum crystal, secondary electron image. C) Gel-like coating on gypsum needles. Secondary electron 
image. The coating is composed of a poorly crystallized schwertmannite and goethite mixture. D) Gypsum 
crystals coated with a schwertmannite-goethite mixture. Backscattered electron image.  
 

A bányabérci területen gyűjtött minták azonosított másodlagos ásványaiból három 

nagy csoportot jelöltem ki. Ezek:  

1 2 3 
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1) a jarositcsoport tagjai (15. A. ábra), amelyek a gipsz után a legfőbb tömegét képezik 

a másodlagos szulfátoknak  és savas, szulfátgazdag környezetben képződnek;  

2) a vörösesbarna vas-oxid-hidroxidok és vas-oxid-hidroxid-szulfátok, melyek 

kéregszerű bevonatokat képeznek a kőzetek és szemcsék felületén (15. C–D. ábra) és 

jellemzően röntgenamorfok. A vas-oxid hidroxidok és vas-oxid-hidroxid-szulfátok szélesebb 

pH tartományban stabilak és gyakran együtt jelentkeznek a jarositokkal (15. A. ábra);  

3) a sárgásfehér és fehér vízoldható szulfátkiválások. A vízoldható szulfátok 

megjelenése a meddőhányón időszakos. Csak hosszú, száraz időszakokban jelentkeztek a 

meddőhányó falán, amikor is az oldatok betöményedésével kicsapódtak a falon.  

 A gipsz a leggyakoribb másodlagos szulfát és mindenhol jelen lehet, ahol szulfidok 

mállanak és Ca-tartalmú ásványok vannak a környezetben. A gipszet, bár nagy tömegben volt 

jelen a meddőhányón, külön nem tárgyalom, mivel az oldottanyag-tartalomhoz hozzájárulhat 

ugyan, de a Ca helyébe nem épülnek be toxikus elemek és oldódásakor nem okoz savasodást. 

Kémiai összetétele legtöbbször az elméleti összetétellel egyező, és szerkezetében a Ca-ot csak 

kis mennyiségben helyettesítheti Ba, Sr vagy Mg (SZAKÁLL 2005). A bányabérci meddő 

anyagában tűs megjelenésű, pár cm-estől néhány mikrométeres kristályokként volt jelen.  

A következő alfejezetekben a bányabérci másodlagos ásványok e három nagy 

csoportját fogom részletesen bemutatni. 
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Mottó: „Változás: a szolgálóleány neve, akinek segítségével  
a Természet végrehajtja csodáit.” 

 Mark Twain 
 

9.1. Jarosit-alcsoport 

9.1.1. Vizsgálati eredmények  

A meddőhányó jellegzetes sárga színét is kölcsönző, 1–5 μm közötti jarositkristályok a 

leggyakoribb vas-szulfátok a bányabérci meddőhányón (16. ábra). A csoport pontos ásvány-

tani jellemzőinek meghatározására több anyagvizsgálati módszer együttes alkalmazása elen-

gedhetetlen. A mintákról lokális kémiai vizsgálatok (SEM-EDX), röntgen-pordiffrakciós 

mérések (elemicella-számolások) és Raman-spektroszkópiás mérések készültek. A csiszolt és 

polírozott szemcsékről, valamint a kőzetfelületen található bevonatokról készült SEM-EDX 

mérések eredményeiből számolt Fe/S arány függvényében csoportosítottam a mintákat. A 6. 

táblázat az ideális jarositok csoportjának Fe/S arányait, míg a 7. táblázat a nagyobb Fe-

tartalmú, úgynevezett „jarositos” (BIGHAM et al. 1996) minták Fe/S arányait mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. ábra. Jarosit (A) és plumbojarosit (B) fenn-nőtt kristálycsoportjai. A jarositkristályok romboéder {1011} – 
bázislap {0001} kombinációjúak. Szekunder elektron felvételek. 
Fig. 16. Jarosite (A) and plumbojarosite (B) euhedral crystals. The jarosite crystals are combinations of {1011} 
and {0001}. Secondary electron image. 
 

Néhány esetben a mintákból K-on, Fe-on és S-en kívül Al, P, As és Si is mérhető volt. 

Mivel a vasat az Al helyettesítheti, míg a [TO4]2 pozícióba a [SO4]2–-on kívül [PO4]3– vagy 

[AsO4]3– is beépülhet (SCOTT 1987, JAMBOR 1999, DILL 2001), ezért ezekre a mintákra a 

(Fe+Al)/(S+P+As) arányokat is kiszámoltam (6. és 7. táblázat). Bár az alunitszerkezetben a Si 

is helyettesíthet [SiO4]4– formájában (SCOTT 1987, JAMBOR 1999, DILL 2001), ezt az elemet 

nem a szerkezethez tartozónak, hanem keveréknek, kvarc vagy valamilyen szilikát
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6. táblázat. SEM-EDX mérések eredményei „ideális” Fe/S atomarányú jarositokról. Az értékeket vízmentes formában 100%-os oxidos összetételre, a képletszámoláskor 2 S-
re normáltam. Mind a számolt Fe/S, mind a (Fe+Al)VI/(S+P+As)IV atomarányok értékeit feltüntettem. 
 
Table 6. Results of SEM-EDX analyses of “ideal” jarosites. Data were normalized to 100% oxide composition, not counting the water. Formulae were calculated for 2 S. 
Calculated Fe/S and (Fe+Al)VI/(S+P+As)IV atomic ratios are also presented. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* számolt értékek – calculated values; H3O + K = 1,00 
apfu – atomok képletegységenkénti száma (atoms per formula unit) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Elméleti 
összetétel

Theoretical 
composition

Al2O3 [wt%] 0,00 1,81 0,00 2,52 0,00 0,00 7,07 6,48 1,67 2,25 6,71 4,84 5,12 6,78 5,57 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 0,94 3,87 0,00

Fe2O3 51,10 51,56 56,32 51,54 54,29 57,36 48,72 48,24 53,73 53,18 48,70 50,68 53,69 49,85 50,03 54,97 55,65 59,37 59,13 59,70 55,88 57,13 56,55 57,49 60,50 59,79 59,53 56,57 56,56 57,00 53,61

K2O 6,93 4,15 0,00 5,33 4,49 0,87 7,39 7,21 3,44 5,25 8,45 7,50 2,87 6,73 7,00 5,85 6,84 0,97 1,38 1,18 6,11 5,74 5,94 5,66 0,63 1,68 2,17 2,51 6,29 2,14 10,54

SO3 41,98 40,65 43,68 39,32 41,21 42,77 36,83 35,86 39,77 38,49 34,54 36,12 37,83 34,77 34,60 37,97 37,51 39,66 39,48 39,11 36,53 37,13 36,85 36,85 38,87 38,53 38,30 35,87 35,61 35,45 35,85

SiO2 0,00 0,87 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,44 0,80 0,83 0,63 0,85 0,49 0,00 1,43 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,59 1,09 0,00

P2O5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 1,87 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,44 0,00

As2O5 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al [apfu] 0,00 0,14 0,00 0,20 0,00 0,00 0,60 0,54 0,13 0,18 0,59 0,42 0,43 0,58 0,48 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,08 0,34 0,00

Fe 2,44 2,50 2,59 2,63 2,64 2,64 2,65 2,56 2,68 2,77 2,74 2,81 2,85 2,71 2,78 2,94 2,98 3,00 3,00 3,06 3,07 3,09 3,02 3,13 3,12 3,11 3,12 3,11 3,19 3,18 3,00

K 0,56 0,34 0,00 0,46 0,37 0,07 0,68 0,65 0,29 0,46 0,81 0,71 0,26 0,62 0,66 0,53 0,62 0,08 0,12 0,10 0,57 0,53 0,54 0,52 0,06 0,15 0,19 0,23 0,60 0,20 1,00

S 2,00 1,97 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,89 1,98 2,00 1,94 2,00 2,00 1,89 1,91 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,96 2,00 2,00 2,00 2,00 1,97 2,00 1,97 2,00

Si 0,00 0,06 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,06 0,05 0,06 0,03 0,00 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,04 0,08 0,00

P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,11 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00

As 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H3O* 0,44 0,66 1,00 0,54 0,63 0,93 0,32 0,35 0,71 0,54 0,19 0,29 0,74 0,38 0,34 0,47 0,38 0,92 0,88 0,90 0,43 0,47 0,46 0,48 0,94 0,85 0,81 0,77 0,40 0,80 0,00

Fe/S 1,22 1,27 1,29 1,31 1,32 1,32 1,33 1,35 1,35 1,39 1,41 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,49 1,50 1,50 1,53 1,53 1,54 1,54 1,56 1,56 1,56 1,56 1,58 1,59 1,61 1,50
(Fe+Al)/
(S+P+As) 1,32 1,42 1,37 1,63 1,55 1,41 1,48 1,67 1,62 1,64 1,64 1,63 1,52 1,58 1,51 1,71 1,63 1,76
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7. táblázat. SEM-EDX mérések adatai 1,7-nél nagyobb Fe/S atomarányú („jarositos”) mintákról. Az értékeket vízmentes formában 100%-os oxidos összetételre, a 
képletszámoláskor 2 S-re normáltam. A táblázat tartalmazza mind a számolt Fe/S, mind a (Fe+Al)VI/(S+P+As)IV atomarányok értékeit. 
 
Table 7. Results of SEM-EDX analyses of “jarositic” samples (Fe/S > 1.7). Data were normalized to 100% oxide composition, not counting the water. Formulae were 
calculated for 2 S. The table contains the calculated Fe/S and (Fe+Al)VI/(S+P+As)IV atomic ratios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
apfu – atomok képletegységenkénti száma (atoms per formula unit) 
 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Al2O3 [wt%] 6,87 7,46 1,08 0,00 1,67 3,11 3,20 1,46 2,55 8,34 3,85 3,01 8,25 3,29 0,00 1,76 0,00 0,00 2,37 3,34 0,00 1,26 0,92 10,08 1,44 0,00

Fe2O3 58,19 58,37 60,88 64,34 63,47 58,95 60,21 67,33 65,38 59,24 67,61 66,56 66,59 67,20 79,31 69,93 78,82 76,61 73,56 75,99 75,59 74,28 77,77 71,67 75,29 79,28

K2O 2,57 2,58 2,83 1,82 2,55 3,01 1,07 1,93 3,46 0,00 2,04 0,91 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00

SO3 32,38 31,59 31,17 32,50 31,12 27,99 25,62 28,17 25,41 20,47 23,01 22,51 20,34 20,48 20,69 17,09 19,02 18,27 17,50 18,03 17,78 17,31 18,13 16,27 17,07 17,87

SiO2 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 2,54 1,50 0,00 1,76 3,86 0,00 2,13 1,75 1,52 0,00 1,76 1,50 1,38 2,23 1,55 2,24 1,56 1,42 0,00 1,51 1,69

P2O5 0,00 0,00 2,80 1,34 1,20 2,56 2,52 0,00 1,44 4,83 3,49 2,43 3,10 4,42 0,00 5,15 0,66 1,84 1,71 1,00 2,62 3,07 0,76 1,62 2,59 1,16

As2O5 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 1,83 5,87 0,00 0,00 3,26 0,00 2,45 0,00 2,84 0,00 3,13 0,00 1,89 2,62 0,00 1,78 2,52 1,01 0,00 2,11 0,00

Al [apfu] 0,67 0,74 0,10 0,00 0,16 0,30 0,31 0,16 0,30 0,93 0,45 0,35 1,08 0,38 0,00 0,37 0,00 0,00 0,35 0,54 0,00 0,18 0,15 1,77 0,21 0,00

Fe 3,60 3,71 3,56 3,79 3,92 3,68 3,71 4,59 4,85 4,22 5,03 4,95 5,60 4,91 7,69 5,59 8,00 7,09 6,94 7,91 6,90 6,61 7,92 7,94 7,04 8,29

K 0,27 0,28 0,28 0,18 0,27 0,32 0,11 0,22 0,43 0,00 0,26 0,12 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

S 2,00 2,00 1,82 1,91 1,92 1,74 1,57 1,92 1,88 1,45 1,71 1,67 1,71 1,49 2,00 1,36 1,92 1,69 1,65 1,87 1,62 1,54 1,84 1,80 1,59 1,86

Si 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,21 0,12 0,00 0,17 0,36 0,00 0,21 0,20 0,15 0,00 0,19 0,20 0,17 0,28 0,21 0,27 0,19 0,19 0,00 0,19 0,24

P 0,00 0,00 0,14 0,09 0,08 0,18 0,17 0,08 0,12 0,39 0,29 0,20 0,29 0,38 0,00 0,46 0,08 0,19 0,18 0,13 0,27 0,31 0,09 0,20 0,27 1,14

As 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,08 0,25 0,00 0,00 0,16 0,00 0,13 0,00 0,14 0,00 0,17 0,00 0,12 0,17 0,00 0,11 0,16 0,07 0,00 0,14 0,00

Fe/S 1,80 1,85 1,96 1,99 2,04 2,11 2,36 2,40 2,58 2,90 2,95 2,97 3,28 3,29 3,84 4,10 4,16 4,21 4,22 4,22 4,26 4,30 4,30 4,42 4,42 4,45
(Fe+Al)/
(S+P+As) 2,13 2,22 1,83 1,90 1,99 2,01 2,37 2,57 2,57 2,74 2,65 3,34 2,64 2,98 4,00 3,55 3,64 4,23 3,45 3,39 4,04 3,62 4,15
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formájában jelenlévő fázisnak tekintettem, ezért az atomarányok számolásakor nem vettem 

figyelembe. A jarosit alcsoport tagjainak általános képlete alapján [AB3(TO4)2(OH)6] (SCOTT 

1987, JAMBOR 1999, DILL 2001) a jarosit esetében az A kationpozícióban leggyakrabban Na+, 

K+ és H3O+ található. A természetben leggyakrabban a nátrojarosit, jarosit és hidróniumjarosit, 

valamint ezek szilárd elegysorai jelennek meg (BROPHY et al. 1962, BROPHY & SHERIDAN 

1965, KUBISZ 1970, LI et al. 2007). A bányabérci jarositokból az A kationként értelmezhető 

elemek közül K+-ot mértünk. (Az esetenként talált Pb2+-ot a plumbojarositnál később külön 

tárgyalom). Mivel Na+ nincs jelen a rendszerben, a képletszámoláskor az A kristálykémiai 

pozícióban a K+ mellett jelentkező hiányt H3O+ jelenlétének tulajdonítottam (RIPMEESTER et al. 

1986, JAMIESON et al. 2005a, JAMBOR 1999). Az eredmények azt mutatják, hogy a bányabérci 

jarositok a jarosit és hidróniumjarosit közötti elegysor tagjai (17. ábra). 

 

 
17. ábra. A bányabérci jarositok kémiai összetétele. A diagramon csak az ideális Fe/S atomarányú (1,3–1,7)  
(6. táblázat) jarositokat tüntettem fel. Az eredmények alapján a bányabérci jarositok a jarosit és hidróniumjarosit 
közötti elegysor tagjai. 
Fig. 17. The chemical composition of jarosites from Bányabérc. Only jarosites with ideal Fe/S atomic ratios 
(1.3–1.7) (Table 6) were represented. The results suggest a solid solution series between jarosite and 
hydroniumjarosite. 
 

Az A kationpozícióban fellépő helyettesítésre a c0 elemi cellaparaméter érzékeny; 

hidróniumhelyettesítés esetén az érték csökken a jarosit szélső tag c0 értékéhez képest  

(c = 17,2043(2) BASCIANO & PETERSON 2007). A mintákon számolt c0 cellaparaméter 

17,082(2) és 17,136(2) között változik, míg az a0 cellaparaméter értékei 7,3117(5) és 

7,3346(4) Å közöttiek (8. táblázat, 19. ábra).  

A röntgen-pordiffrakciós felvételeken az elemicella-értékek határozzák meg a ref-

lexiók pozícióját. A 18. ábra mutatja, ahogy a reflexiók pozíciói (d-értékek) elmozdulnak, 

amit a különböző helyettesítések hatásával magyarázhatunk. Referenciaként az ICDD 

(International Center for Diffraction Data) adatbázisban megtalálható jarosit (01-071-1777, 

MENCHETTI & SABELLI, 1976) és hidróniumjarosit (00-036-0427, KELLER & MCCARTHY 

1985) adatainak PDF kártyáit használtam és ezeket tüntettem fel az ábrán is. Megfigyelhető, 

hogy a 003 és a 006 reflexiók nagyobb hidróniumtartalomnál magasabb 2θ értékek felé 

mozdulnak el. 
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18. ábra. Bányabérci jarositok röntgen-pordiffrakciós felvételei. Megfigyelhető a reflexiók elmozdulása az A-
pozícióban valamint a T-pozícióban történő helyettesítés függvényében. A 003 és a 006 reflexiók nagyobb 
hidróniumtartalom mellett magasabb 2θ értékek felé mozdulnak el.  
Fig. 18. X-ray powder diffraction patterns of Bányabérc jarosite samples. Note the differences between the d-
values indicating substitution in A cation position and in T position respectively. The 003 and 006 reflections 
move to higher 2θ as hydronium content increases. 
 

 

 

8. táblázat. Bányabérci jarositok (A–G) számolt 
elemicella-értékei BASCIANO & PETERSON (2007) 
adataival (1–8) kiegészítve. BASCIANO & PETERSON 
(2007) mintáin mért K+H3O összetételek és a minták 
típusa: (1) = 0+1 – szintetikus; (2) = 0,019+0,981 – Rio 
Tinto, természetes; (3) = 0,20+0,80 – szintetikus; (4) = 
0,35+0,65 – szintetikus; (5) = 0,51+0,49 – szintetikus; 
(6) = 0,70+0,30 – szintetikus; (7) = 0,84+0,15 – Rio 
Tinto, természetes; (8) = 0,95+0,05 – szintetikus.  
Table 8. Calculated unit cell parameters of jarosites 
from Bányabérc (A–G) compared with values published 
by BASCIANO & PETERSON (2007) (1–8). The measured 
K+H3O composition and the type of material published 
by BASCIANO & PETERSON (2007): (1) = 0+1 – synthetic; 
(2) = 0.019+0.981 – Rio Tinto, natural; (3) = 0.20+0.80 
– synthetic; (4) = 0.35+0.65 – synthetic; (5) = 
0.51+0.49 – synthetic; (6) = 0.70+0.30 – synthetic; (7) 
= 0.84+0.15 – Rio Tinto, natural; (8) = 0.95+0.05 – 
synthetic.  

Minta /
Sample c  (Å) a  (Å) V (Å3)

A 17,082(2) 7,3346(4) 795,8(1)
B 17,087(2) 7,3325(6) 795,6(2)
C 17,091(2) 7,3317(5) 795,6(1)
D 17,104(4) 7,3238(5) 794,5(2)
E 17,124(5) 7,3117(5) 792,8(2)
F 17,125(5) 7,3143(7) 793,4(2)
G 17,136(2) 7,3241(4) 796,0(1)
1 16,9945(4) 7,3552(2) 796,2(4)
2 17,0280(2) 7,3478(1) 796,1(2)
3 17,0316(5) 7,3428(2) 795,2(5)
4 17,1030(3) 7,3373(1) 797,4(3)
5 17,1374(2) 7,33009(8) 797,4(2)
6 17,1792(2) 7,3112(1) 795,2(3)
7 17,1973(4) 7,3128(1) 796,4(3)
8 17,2043(2) 7,30293(8) 794,6(2)
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A 19. ábrán az irodalomban közölt jarositok, hidróniumjarositok és nátrojarositok 

elemicella-paramétereit ábrázoltam a saját számolt értékekkel együtt. A bányabérci jarositok 

elemicella- adatai a jarosit és hidróniumjarosit értékei közé esnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. ábra. Saját mintákon mért és a szakirodalomban közölt elemicella-értékek jarositra, nátrojarositra, 
hidróniumjarositra, valamint K+–H3O+-tartalmú jarositokra (a hivatkozásokat lásd a jelmagyarázatban). 
Figyelemre méltó az irodalomban jarositra közölt elemicella-értékek nagy szórása. A bányabérci jarositokon 
mért elemicella-paraméterek azt mutatják, hogy a jarosit és hidróniumjarosit között folytonos szilárd elegysor 
van. 
Fig. 19. Comparison of unit cell values calculated in this study and those plublished in the literature for jarosite, 
natrojarosite, hydroniumjarosite and K–H3O jarosite (for references see legend). Note the dispersion of 
published jarosite unit cell values. The unit cell data of jarosite samples from Bányabérc indicate the existence 
of a continuous solid-solution series between jarosite and hydroniumjarosite. 

 

Azt, hogy a jarosit a pirit oxidációjából származik, az is alátámasztja, hogy bomló pirit 

mellett jarositot, jarosit és goethit keverékét (Fe/S arány: 1-es pontban 2,58 és 2-es pontban 

10,33), valamint goethitet azonosítottam (20. A ábra). A 20. B. ábrán a megjelölt mérési 

pontokban felvett Raman-spektrumok láthatók. A goethithez és jarosithoz rendelhető 

rezgéseken kívül szerves anyag rezgései is azonosíthatók a spektrumon. Mivel felületi 

szennyeződés kizárható, ezért a szerves összetevőt az anyagban jelenlévőnek tekinthetjük. A 

szerves anyag utalhat az átalakulási folyamatokban résztvevő baktériumok jelenlétére. A 

szerves összetevőhöz rendelhető rezgéseket csillaggal (*) jelöltem (goethitnél: 1606, 1343; 

jarositnál: 1603, 1482, 1301, 1183 cm–1) (EDWARDS et al. 2007). 

A goethithez rendelhető rezgések 301, 390, 479, 550, 688 és 983 cm–1-nél, míg a 

jarosit rezgései 223, 300, 357, 431, 451, 580, 624, 1008, 1107 és 1153 cm–1-nél találhatók,  
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20. ábra. A) Pirit–jarosit–goethit átalakulás. A pirit (felemésztődőben lévő világos magok) körül jarosit–goethit 
keverékéből (1) álló (Fe/S arány 2,58), illetve már teljesen goethitté (2, 3) alakult (2: Fe/S arány 10,33) szegély. 
Az átalakulás során a szemcsék alakja megőrződik (álalak), ami alapján a folyamat fokozatosan halad előre. 
Visszaszórt elektronkép. B) Az A) ábrán jelzett 1, 2 és 3 pontokban felvett Raman spektrumok, amelyek 
igazolják a jarosit–goethit keverék (1), illetve a goethit (2, 3) jelenlétét. Mindhárom spektrumon megjelennek a 
szerves anyaghoz (EDWARDS et al. 2007) rendelhető csúcsok (*-al jelölve). Mivel a felületi kontamináció 
kizárható, így a szerves anyagot a szemcsék belsejében lévőnek kell tekintenünk. Jelenlétére kézenfekvő 
magyarázat, ha az átalakulási folyamatokban közreműködő baktériumok anyagával azonosítjuk.  
Fig. 20. A) Pyrite–jarosite–goethite transformation. Pyrite (the highly weathered bright cores) surrounded by 
(1) a jarosite–goethite mixture (Fe/S atomic ratio 2.58) and (2, 3) goethite (2: Fe/S atomic ratio is 10.33). 
During transformation the shape of pyrite crystals is maintained (pseudomorphism). This leads to the conclusion 
that the process is gradually progressing. Backscattered electron image. B) The measured Raman spectra at the 
points 1, 2 and 3 in A). Spectrum 1 shows a mixture of jarosite and goethite, while spectra 2 and 3 demonstrate 
the presence of goethite. The peaks marked with * are assigned to organic compounds (EDWARDS et al. 2007). 
Since the presence of surface contamination can be excluded, the organic material has to be considered as a 
component of the measured material. Bacteria present, involved in transformation processes, can be a possible 
explanation for the presence of this organic material. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21. ábra. A) Galenit (világos mag – 1) körül képződött másodlagos anglesit (középszürke – 2) és plumbojarosit 
(sötétszürke – 3). B) Anglesit körül (világos mag) képződött plumbojarosit. Visszaszórt elektron (BSE) felvétel. 
Fig. 21. Galena (bright core – 1) surrounded by secondary anglesite (mid grey – 2) and plumbojarosite (dark 
grey –3). B) Secondary plumbojarosite (dark grey) around anglesite (bright core). Backscattered electron (BSE) 
image. 
 

1 
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melyek szinte teljes mértékben (±5 cm–1) egyeznek a szakirodalomban közölt értékekkel (DE 

FARIA et al. 1997, SASAKI et al. 1998b, FROST et al. 2006, EDWARDS et al. 2007). 

A meddőhányó egyes mintáiban a galenit jelenlétének köszönhetően a plumbojarosit 

[PbFe6(SO4)4(OH)12] is megjelenik. Csak galenit környezetében, a már oxidációs termékként, 

másodlagosan képződött anglesit [PbSO4] körül találjuk (21. ábra). Bár a kén- és ólomvonalak 

átfedése miatt az EDX-mérésekből kvantitatív, kristálykémiai képlet számítására alkalmas 

adataink nincsenek a plumbojarositról, a Raman-spektroszkópia segítségével egyértelműen 

bizonyítottuk ennek az ásványfázisnak a jelenlétét (22. ábra).  

A jarositok Raman-spektrumát értelmezve, a 440 cm–1-nél alacsonyabb tartomá-

nyokban a Fe–O kötések rezgési módjait, 448–455 cm–1 között a SO4-csoport ν2 rezgését, míg 

622–625 cm–1 között a SO4-csoport ν4 rezgését találjuk. 900 és 1300 cm–1 között, az 1000–

1015 cm–1-es, illetve 1090–1115 cm–1-es tartományban a SO4-csoport ν1, illetve ν3 rezgései 

vannak (SASAKI et al. 1998b). A megfigyelhető sáveltolódások a szerkezetben található kation 

függvényei. 1153–1169 cm–1 körül gyenge sávok vannak, ezek a SO4-csoport ν3 rezgéséhez 

rendelhetők. Az OH vegyértékrezgései általában széles Raman-sávokat eredményeznek, 

amelyek a 3000–3700 cm–1 közötti tartományban azonosíthatók.  

A plumbojarosit és a jarosit Raman-spektrumaik alapján elkülöníthetők egymástól. A 

22. ábra néhány példán keresztül mutatja be a mért plumbojarositok spektrumának 

jellegzetességeit a jarositokhoz viszonyítva. Az eltéréseket nyíllal jelöltem. Ezek az eltérések 

abból adódhatnak, hogy a plumbojarosit szerkezetében minden második A pozíció betöltetlen. 

A plumbojarositban a szulfátionok két különböző környezetben vannak jelen (SZYMAŃSKI 

1985), ami összetett szulfátcsúcsokat eredményez. A 990–1030 cm–1 körüli [ν1(SO4)], 1080–

1120 cm–1 körüli [ν3(SO4)] és az 1160–1180 cm–1 körüli [ν3(SO4)] csúcsok kiszélesedése a 

többszörös csúcsátfedéseknek tulajdonítható (SASAKI et al. 1998b). További két csúcs van 

472 cm–1-nél és 153 cm–1-nél, ami a többi jarosit spektrumán nem látható. Ezek a csúcsok 

minden egyes plumbojarosit (hat különböző minta) spektrumán megjelennek. A 

keverékfázisok jelenléte kizárható. A csúcspozíciók azonosításához SASAKI et al. (1998b) és 

FROST et al. (2006) munkáit vettem alapul. 
 

9.1.2. Diszkusszió  

A jarositmintákat a SEM-EDX-mérések eredményeiből számolt Fe/S atomarányok alapján 

csoportosítottam és ezt a csoportosítást később más anyagvizsgálati módszerekkel is 

alátámasztottam (röntgen-pordiffrakcióból számolt elemicella-paraméterek, Raman-  
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22. ábra. Bányabérci plumbojarositon és jarositon mért Raman spektrumok. A plumbojarositra jellemző 
spektrális különbségeket fekete nyíllal jelöltem. A 990–1030 cm–1 körüli [ν1(SO4)], 1180–1120 cm–1 körüli 
[ν3(SO4)] és az 1160–1180 cm–1 körüli [ν3(SO4)] csúcsok kiszélesedése a többszörös csúcsátfedéseknek 
tulajdonítható (SASAKI et al. 1998b). 472 cm–1-nél és 153 cm–1-nél további két csúcs van, ami a többi jarosit 
spektrumán nem látható és minden általam mért plumbojarosit minta esetében megjelenik. 
Fig. 22. Raman spectra of plumbojarosite and jarosite from Bányabérc. The spectral differences typical for 
plumbojarosite were marked with black arrows. There are three broad bands at 990–1030 cm–1 [ν1(SO4)], 
around 1180–1120 cm–1 [ν3(SO4)] and around 1160–1180 cm–1 [ν3(SO4)] due to overlapping of multiple peaks 
(SASAKI et al. 1998b). Around 472 cm–1 and 153 cm–1 we have two extra peaks, not present in jarosite spectra, 
but always present in every measured plumbojarosite spectra. 
 

spektroszkópia). Az 56 db mért jarosit mintából 30 minta esetében az értékek az ideális (1,5) 

Fe/S arány körüliek voltak (6. táblázat). E csoportba tartozónak tekintettem az 1,22–1,7 Fe/S 

arányú mintákat, mivel ez az arány mind analitikai, mind kristálykémiai okokból adódóan 

enyhén eltérhet az ideálistól. Az alsó határ megállapításakor figyelembe vettem, hogy 

JAMIESON et al. (2005a) számolt Fe/S arányai 1,25–1,48 között, míg DROUET & NAVROTSKY 

(2003) szintetikus jarositokon mért és számolt Fe/S arányai 1,24–1,46 között változnak. Az 

1,7 fölötti Fe/S arányokat (7. táblázat) a nagyobb Fe-tartalomnak tulajdonítottam és jarosit–

Fe-oxid-hidroxid (pl. goethit) keverékének tekintettem. BIGHAM et al. (1996) a jarosit és 

goethit keverékéből képződött anyagot, ami még döntően jarositból áll, de már magasabb 

Fe/S aránnyal rendelkezik, „jarositosnak” nevezi. Ezt az értelmezést Raman-spektroszkópos 

adatokkal támasztottam alá (bomló pirit mellett jarositot, jarosit és goethit keverékét, valamint 

goethitet azonosítottam; 20. ábra). Azokban a mintákban, amelyekben Al-ot, P-t és As-t is 
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mértünk, kiszámoltam a (Fe+Al)/(S+P+As) arányokat is, mivel a vasat az Al helyettesítheti, 

míg a (TO4)2 pozícióba a [SO4]2–-on kívül [PO4]3– vagy [AsO4]3– is beépülhet (SCOTT 1987, 

JAMBOR 1999, DILL 2001). Néhány mintában Si-t is mértünk, de ezt nem tekintettem a 

szerkezethez tartozónak, ezért az atomarányok számolásakor nem vettem figyelembe. A 

jarosit alcsoport tagjainak általános képlete alapján [AB3(TO4)2(OH)6 (SCOTT 1987, JAMBOR 

1999, DILL 2001)], a jarosit esetében, Na+, K+ és H3O+ található leggyakrabban az A 

kationpozícióban. Ezen szélső tagok és szilárd elegysoraik a leggyakoribbak a természetben 

(BROPHY et al. 1962, BROPHY & SHERIDAN 1965, KUBISZ 1970, LI et al. 2007). A bányabérci 

jarositokon mért összetétel és az elemicella-adatok alapján kimutattam, hogy a bányabérci 

jarositok a jarosit és hidróniumjarosit közötti elegysor tagjai.  

Ismert, hogy az alunitcsoportban az A kationpozícióban fellépő helyettesítésekre a c0 

elemicella-paraméter érzékeny (HENDRICKS 1937, BASCIANO & PETERSON 2007). Mind a 

Na+, mind a H3O+ szerkezetbe lépése a K+ helyére a c0 érték csökkenését eredményezi 

(BASCIANO & PETERSON 2007, 2008). MAJZLAN et al. (2004) hidróniumjarositra számolt c0 

rácsparaméter értéke 17,01795(4) Å. BASCIANO & PETERSON (2007) szintetikus, eltérő 

hidróniumtartalmú jarositokon mért c0 elemicella-adatai 17,2043(2) Å-tól 16,9945(4) Å-ig 

változnak (8. táblázat), ahogy haladunk a jarosittól a hidróniumjarosit irányába. Az elemi 

cella értékei K0.35(H3O)0.65Fe3(SO4)2(OH)6 összetétel esetében: c = 17,1030(3) Å, a = 

7,3373(1) Å (BASCIANO & PETERSON 2007) (19. ábra, 8. táblázat). A bányabérci mintákon 

meghatározott c0 értékek kisebbek, mint az irodalomban megadott tiszta jarosité (17,2043(2) 

Å; BASCIANO & PETERSON 2007) (19. ábra, 8. táblázat). Mivel Na+ nincs jelen, a kisebb c0 

értékek (8. táblázat) is a H3O+-ion helyettesítést igazolják. Az alunitszerkezetben a B 

kristálykémiai pozícióban [AB3(TO4)2(OH)6] (SCOTT 1987, JAMBOR 1999, DILL 2001) fellépő 

helyettesítésre az a0 rácsparaméter érzékeny. Az Al-os szélső tagban (alunit) ez az érték 

7,0115(1) Å (LAGER et al. 2001) és ez a Fe3+-helyettesítéssel nő. A Fe3+ szélső tagban (jarosit) 

a0 = 7,30293(8) Å (BASCIANO & PETERSON 2007). A minták elemicella-paraméterei meg-

egyeznek BASCIANO & PETERSON (2007) által megadott, eltérő hidróniumtartalmú, Al-

helyettesítés nélküli jarositok értékeivel. Ez alapján, legalább mintáink egy részében, a SEM-

EDX mérésekben szereplő alumínium nem rendelhető a jarositszerkezethez. Annak eldöntése, 

hogy vannak-e a bányabérci jarositok között Al-helyettesítésűek is, további vizsgálatokat 

igényel.  

DUTRIZAC & JAMBOR (2000) szerint a hidróniumjarosit a szulfidok nagyon gyors 

oxidációjának eredményeként keletkezik ott, ahol a K+ és Na+ kevés. A bányabérci minták 

esetében K+ bőven van a káliföldpátokban, mégis a jarositokban gyakori a hidrónium-
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helyettesítés is az alkáli pozícióban. Ez a vizsgálat területén zajló nagyon gyors oxidációs 

folyamatokra enged következtetni.  

Oxigéndús közegben a galenit elbomlik és környezetében anglesit és plumbojarosit 

képződik. A bányabérci minták esetében a galenit környezetében mindig jelen volt az anglesit 

és a plumbojarosit. Néhány esetben a galenit már teljesen oxidálódott és helyében anglesit, 

illetve az anglesit körül plumbojarosit képződött. A galenit körül kialakult anglesitkéreg segíti 

a galenit megőrződését, mivel nehezen oldódik, ezáltal védve a galenitet az oxidáló reagensek 

direkt hatásától (JAMBOR & BLOWES 1998). Savas környezetben úgy az anglesit, mint a 

plumbojarosit viszonylag stabilak. A pH növekedése azonban kedvez az ólom-szulfátok 

oldódásának, az anglesit pedig 6-os pH alatt gyengén oldódik (ROUSSEL et al. 2000). Már 

lokális pH-növekedés következtében is a jarositok instabillá válnak, és az Pb kikerül a 

környezetbe. A plumbojarosit szétesése és az ólom vas-oxid-hidroxidok által történő 

megkötése közötti tartományban az ólom oldatban van, ezáltal biológiailag hozzáférhető 

(HOCHELLA et al. 2005). Kutatások igazolták, hogy az emésztőrendszerben a Pb biológiai 

hasznosíthatósága az ásványtani összetétel függvényében változik. A galenit és anglesit 

szerkezetében kötött ólom nehezebben hozzáférhető, mint a cerusszit szerkezetében lévő 

(USEPA 1999). SMITH et al. (2006) plumbojarositok oldódásáról kapott kísérleti eredményei 

azt igazolták, hogy 2-es pH-n jól oldódik és oldatban lévő Pb2+, Fe3+ valamint SO4
2– 

képződik, míg 8-as pH-n oldatban lévő Pb2+, SO4
2– és gyengén kristályos Fe(OH)3 keletkezik. 

Mindkét esetben a reakció következő lépéseként a végtermék rosszul kristályos PbSO4 lesz. 

A jarositok Raman-spektroszkópiás vizsgálatai során a spektrumokon a jarositokhoz 

és goethithez rendelhető rezgéseken kívül szerves anyaghoz rendelhető rezgéseket is 

azonosítottam. Mivel felületi szennyeződés kizárható, ezért a szerves összetevőt az anyag 

összetételében lévőnek tekintem. A szerves anyag utalhat az átalakulási folyamatokban 

résztvevő baktériumok jelenlétére.  
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Mottó: „Mérd meg, ami mérhető, és tedd mérhetővé, ami nem az!” 
 Galileo Galilei 

 

9.2. Vas-oxid-hidroxidok és vas-oxid-hidroxid-szulfátok 

A jarositon kívül a bányabérci meddőhányón nagy mennyiségű vasgazdag ásványfázis volt 

még jelen vörösesbarna bekérgezések formájában. Ezek az ásványfázisok általában gyengén 

kristályosak, gyakran 15 nm körüli vagy ez alatti a méretük (FARKAS et al. 2009), ezért a 

hagyományos módszerek alkalmazásával (pl. röntgen-pordiffrakció, szobahőmérsékletű 

Mössbauer-spektroszkópia) kimutatásuk nehézségekbe ütközik. A vörösesbarna kégek 

összetétele schwertmannit és goethit volt. A két ásványfázis minden esetben együtt jelenik 

meg a mintákban, makroszkóposan nem lehet elkülöníteni őket egymástól. A meddőhányóban 

zajló folyamatokról csak úgy kapunk egységes képet, ha a schwertmannitot és a goethitet 

együtt tárgyalom.  

 

9.2.1. Vizsgálati eredmények  

A bányabérci meddőhányónak egy jelentős részét olyan kőzetdarabok alkották, melyek 

felületét vörösesbarna, esetenként megszilárdult gélnek kinéző bevonatok fedték (23., 24. 

ábra). Ezeket a bevonatokat a megjelenésük alapján korábban mindig goethitnek, esetenként 

„limonitnak” nevezték. A kérgek jellemezésekor először a goethitet kerestem, mint azt az 

ásványt, mely az irodalmi adatok alapján a savas vizek és savas meddők leggyakoribb 

ásványa a schwertmannital együtt (BIGHAM et al. 1994; JAMBOR & BLOWES 1998). A röntgen-

pordiffrakciós felvételeken nem voltak azonosíthatóak sem a goethit, sem a schwertmannit 

reflexiói. A bevonatokat optikai mikroszkóppal, pásztázó elektronmikroszkóppal, SEM-EDX-

szel és Raman-spektroszkópiával vizsgáltam. Az optikai mikroszkópi és a SEM-os 

vizsgálatok segítségével a szöveti jellemzőket azonosítottam. Az optikai mikroszkópi képeken 

is jól kivehető a kérgek sávozottsága, világosabb és sötétebb sávok váltakoznak egymással 

(23. A., B. ábra). A változatosságuk arra utal, hogy képződésükben számos folyamat együttes 

hatása játszott szerepet.  

Néhány válogatott szemcsén és kőzetfelületen található bevonaton néztem a morfoló-

giai sajátosságokat, a szemcseméretet és az összetételt is. A bevonatok morfológiája igencsak 

változatos képet mutatott (24. ábra) és a legtöbb esetben azt a feltételezést támasztotta alá, 

hogy képződésükben biogén folyamatok is közrejátszottak. Egyedi szemcséket nem, csak 

szálakat és szálakból összeállt gömböket láthatunk a morfológiai képeken. Esetenként 
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23. ábra. Optikai mikroszkóppal készült képek a kőzetfelületeken található bevonatokról. Változatos megjele-
nésük arra utal, hogy képződésükben több folyamat együttes hatása játszott szerepet. A) Sávozott kéreg a kőzet 
felületén. A kéreg külső szélén (a kép alján) jól kivehető a gömbös-vesés morfológia. B) Reflexiós optikai kép 
egy kéregrészletről, melyen szintén jól kivehető a sávos mintázat. C) D) A kéreg különböző részei változatos 
színeket és megjelenést mutatnak, esetenként kőzetdarabkákat zárva körül. A kőzetben látható opak szemcsék 
piritkristályok. A C és D kép ugyanarról a területről készült, keresztezett, illetve egy nikollal. E) A kőzet 
felületével közvetlenül kapcsolódó világosabb sárga, sugaras megjelenésű részlete a kéregnek jarositból áll.  
F) Részlet a kőzetben található, teljesen átalakult színes elegyrészekről és földpátokról. Az opak szemcsék 
piritek.  
Fig. 23. Optical microscopy images on coatings on rock surfaces. The varied appearances indicate the influence 
of multiple processes which took place in their formation. A) Striped coating on rock surface. On margins 
botryoidal morphology is visible. B) Reflected light image of coating showing high reflectance schwertmannite 
with visible striped texture. C) D) Different regions in the coatings show different colour and appearance. The 
opaque grains in the rock are pyrite crystals. Images C) and D) were taken from the same area, with crossed 
polars and in plane polarized light, respectively. E) The light yellow, acicular part of the coating is composed of 
jarosite. F) Weathered feldspar crystals and pyroxenes in the weathered rock. The opaque grains are pyrite.  

Jar 
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24. ábra. A) B) C) Szálas morfológiájú kérgek, melyek összetétele vas-oxid-hidroxid-szulfát. A C) képen a 
szálas kérgen 0,5 µm nagyságú jarositkristályok láthatók. Szekunder elektronképek. D) A vas-szulfátos kéreg 
biogén hatásra utaló megjelenése. A kép jobb alsó sarkában látható, ~ 1 µm átmérőjű gömbös képződmények a 
schwertmannit „sündisznó” formájú megjelenésére emlékeztetnek. Szekunder elektronkép. E) A kérgek 
„sejtszerű” megjelenési formája. Szekunder elektronkép. F) Vasat tartalmazó füzéres megjelenés egy 
repedésben. Szekunder elektronkép. 
Fig. 24. A) B) C) Fibrous morphology of coatings of iron oxyhydroxide-sulphate composition. In the image C) 
jarosite crystals of ~0.5 µm diameter are visible. Secondary electron image. D) Indications of biogenic influence 
on coatings formation. Note the typical hedgehog morphology characteristic for schwertmannite in the lower 
right part of the image. Secondary electron image E) The cell-like morphology of coatings of iron oxyhydroxide-
sulphate composition. Secondary electron image. F) Fe-bearing vermicular texture in a crack on a coating with 
no S in it. Secondary electron image.  
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szálak szövedéke képezi a kérgeket, máskor meg ezeknek a kérgeknek sejtszerű megjelenése 

van (24. E. ábra). 

A kérgek kémiai összetételét SEM-EDX-szel mértük, és az adatok azokban az 

esetekben, amikor nem csiszolaton végeztük a mérést, csak tájékoztató jellegűnek tekinthetők. 

A pontosabb összetétel-számolásokhoz a kérgekből műgyantába ágyazott ércmikroszkópi 

csiszolatokat készítettem és a csiszolt, polírozott felületeken készültek az elemzések. A 

kőzeteket borító kérgeken kívül szemcsepreparátumokból is készültek csiszolt és polírozott 

minták. A csiszolatokon készült mérésekből Fe/S arányt számoltam, amivel jellemezni lehet a 

meddőhányón megjelenő fontos ásványfázisokat. A schwertmannit Fe/S aránya ideális 

esetben 8, ha a képlete OH(OH))(SOOFe 2122416
3
16 n⋅+ . A minták Fe/S aránya lefedte a 

schwertmannitra jellemező Fe/S arány tartományát (9. táblázat). A 8,3 fölötti értékek a 

schwertmannit–goethit keverékéből származó nagyobb Fe- és kisebb S-tartalommal 

magyarázhatóak (10. táblázat). A bányabérci meddőhányó goethitjeinek mérési eredményei 

kén (szulfát) jelenlétét igazolták. A számolt Fe/S atomarányok alapján a schwertmannit és 

goethit közötti Fe/S arányokkal jellemezhető fázisokat átmeneti fázisoknak nevezem. Ezek 

lefedik a két szélső tag, a schwertmannit és a goethit közötti keverékeket.  

A 25. ábra a S és Fe tömegszázalékos összetételét mutatja a Fe/S arány függvényében 

és itt elkülöníthetőek a meddőhányó fő vasas ásványfázisainak a csoportjai. Az 1,5-ös Fe/S 

arány értékek körüli szembeötlő csoportosulás a jarositok jelenlétére utal; 1,7-től 4,6-ig egy 

„jarositos”-nak nevezett, jarosit és goethit keverékéből álló csoport található, melyek 

jelenlétét a Raman-spektroszkópiás mérések is igazolták (lásd a 9.1.1. fejezet 20. ábráját). A 

schwertmnnitra jellemző a 4,6 és 8,3 közötti Fe/S atomarányok tartománya, míg a 8,3-as 

értékek fölött az „átmeneti fázis”-nak nevezett, a schwertmannit és goethit keveréke található. 

A Raman-spektroszkópiás mérések igazolták e két fázis keverékének a jelenlétét is. A 

diagramon a 4,2-es Fe/S arány értéktől a 4,7-es Fe/S atomarányig nem figyelhető meg 

megszakítás/szünet. A Raman-spektroszkópiai mérések eredményei azt bizonyították, hogy 

ezzel a Fe/S atomarányú értékekkel jellemzett fázisok is schwertmannitok. Ez arra utal, hogy 

a mintákban a schwertmannitok Fe/S atomaránya 4,2-es értéktől kezdődik. (Az alsó határt 

sztenderdes mérésekkel tovább lehetne pontosítani). 

Két schwertmannit-, három jarosit- és tizenhárom „jarositos”-mintából mértem 

kimutatható mennyiségű As-t, ami a vizsgált rendszerben történő As-mozgásról nem enged 

következtetéseket levonni.  
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25. ábra. A mért minták S és Fe tömegszázalékos összetételének ábrázolása a Fe/S arány függvényében a 6–9. 
táblázat adataiból. Egy szembeötlő csoportosulás látható az 1,5-ös Fe/S arány értékek körül, amely a jarositok 
jelenlétére utal, 1,7-től 4,6-ig egy „jarositos”-nak nevezett (BIGHAM et al. 1996), jarosit és goethit keverékéből 
álló csoport található, míg 4,6-tól 8,3-ig található a schwertmannitra jellemző Fe/S arányok tartománya. A 
Bányabérci schwertmannitok Fe/S aránya 4,2-es értéktől kezdődik. A 8,3-as érték fölött egy „átmeneti fázis”-nak 
nevezett schwertmannit és goethit keverékéből álló „fázis” található.  
Fig. 25. Plot showing S and Fe concentrations versus Fe/S atomic ratios from values of tables 6–9. The data 
around 1.5 Fe/S are assigned to jarosites. Up to 4.6 the data are interpreted as a mixture between jarosite and 
possibly Fe oxyhydroxide (‘jarositic’ composition, BIGHAM et al. 1996). The data points between 4.6 and 8.3 
Fe/S atomic ratios belong nominally to schwertmannite, but note the continuous series, i.e. there is no clustering 
of data with larger Fe/S atomic ratios (‘transition’ phase) from schwertmannite toward goethite.The Fe/S ratios 
for some schwertmannites from Bányabérc starts at 4.2. 
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9. táblázat. SEM-EDX mérések eredményei „ideális” Fe/S atomarányú schwertmannitokról. Az értékeket vízmentes formában 100%-os oxidos összetételre, a 
képletszámoláskor 2 S-re normáltam. Feltüntettem a számolt Fe/S és a (Fe+Al)VI/(S+P+As)IV atomarányok értékeit is 
 
Table 9. Results of SEM-EDX analyses of ”ideal” schwertmannites. Data were normalized to 100% oxide composition, not counting the water. Formulae were calculated for 
2 S. Calculated Fe/S and (Fe+Al)VI/(S+P+As)IV atomic ratios are also presented. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
apfu – atomok képletegységenkénti száma (atoms per formula unit) 
 

 

 

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Al2O3 [wt%] 1,07 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 1,64 0,61 3,91 4,88 4,38 6,34 2,95 3,99 5,51 4,71 0,00 0,00 4,96 0,00 4,45 0,00 0,00

Fe2O3 76,34 80,07 81,03 81,30 79,91 81,05 79,46 81,72 77,09 76,57 76,48 75,98 79,51 79,62 77,7 78,23 84,12 86,77 80,04 87,03 83,37 88,09 88,00

SO3 16,99 17,71 17,92 17,74 17,27 17,49 16,41 16,59 14,33 13,90 13,73 13,48 14,10 13,80 13,11 13,11 13,77 12,10 10,78 11,68 10,78 10,70 10,63

SiO2 1,43 1,29 1,06 0,96 1,55 1,45 1,54 1,08 2,29 2,56 2,82 2,32 2,17 2,22 2,10 2,45 1,25 1,13 2,47 1,29 0,96 1,21 1,37

P2O5 2,1 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 1,30 2,10 2,59 1,88 1,26 0,37 1,58 1,50 0,86 0,00 1,75 0,00 0,44 0,00 0,00
As2O5 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al [apfu] 0,16 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,29 0,11 0,86 1,10 1,00 1,48 0,60 0,91 1,32 1,13 0,00 0,00 1,45 0,00 1,30 0,00 0,00
Fe 7,36 8,56 9,07 9,19 9,28 9,29 9,11 9,88 10,79 11,05 11,17 11,31 10,27 11,57 11,88 11,97 12,25 14,39 14,89 14,94 15,51 16,52 16,6
S 1,63 1,89 2,00 2,00 2,00 2,00 1,88 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,82 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Si 0,18 0,11 0,16 0,14 0,24 0,22 0,23 0,17 0,43 0,49 0,55 0,46 0,37 0,43 0,43 0,50 0,24 0,25 0,61 0,29 0,24 0,30 0,34
P 0,23 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,20 0,34 0,43 0,32 0,18 0,06 0,27 0,26 0,14 0,00 0,37 0,00 0,09 0,00 0,00
As 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fe/S 4,51 4,54 4,54 4,60 4,64 4,65 4,86 4,94 5,39 5,52 5,59 5,65 5,66 5,79 5,94 5,99 6,13 7,19 7,45 7,47 7,76 8,26 8,3
(Fe+Al)/
(S+P+As) 3,76 4,28 4,76 4,7 5,00 5,52
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10. táblázat. SEM-EDX mérések adatai a 8,3-nál nagyobb Fe/S atomarányú mintákról. Az értékeket vízmentes formában 100%-os oxidos összetételre, a képletszámoláskor 2 
S-re normáltam. A 2 S-re való normálás ebben az esetben a 9. táblázat adataival való összevetés miatt történt. 
 
Table 10. Results of SEM-EDX analyses of samples with higher Fe/S atomic ratios than that for schwertmannite (Fe/S > 8.3). Data were normalized to 100% oxide 
composition, not counting hydrous species. Formulae were calculated for 2 S to aid comparison with data of table 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
apfu – atomok képletegységenkénti száma (atoms per formula unit) 
 

 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Al2O3 [wt%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 3,02 1,97 0,00 3,41 1,36 0,00 0,00 0,00 1,84 2,13 2,33 1,30 0,57 1,19

Fe2O3 89,27 88,46 87,97 89,10 89,16 87,35 84,88 87,20 89,95 87,05 87,17 91,92 92,31 91,11 88,42 88,6 87,71 89,08 90,35 90,30

SO3 10,73 10,44 9,91 9,76 9,52 9,00 8,24 8,29 8,54 8,00 7,84 8,08 7,69 7,45 6,31 6,11 5,95 5,54 5,36 4,99

SiO2 0,00 1,09 1,24 1,14 1,32 2,24 3,84 1,49 1,50 1,54 2,12 0,00 0,00 1,44 2,42 3,16 2,84 2,14 0,83 1,89

P2O5 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 1,19 1,94 0,62 1,62
As2O5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al [apfu] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 1,15 0,75 0,00 1,34 0,55 0,00 0,00 0,00 0,92 1,10 1,23 0,74 0,63 0,75
Fe 16,69 16,99 17,80 18,31 18,79 19,47 20,65 21,11 21,12 21,84 22,3 22,82 24,09 24,53 28,12 29,10 29,58 32,27 33,83 36,27
S 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Si 0,00 0,28 0,33 0,31 0,37 0,66 1,25 0,48 0,47 0,51 0,72 0,00 0,00 0,51 1,02 1,38 1,27 1,03 0,89 1,01
P 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,45 0,79 0,60 0,73
As 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fe/S 8,35 8,49 8,9 9,15 9,4 9,74 10,33 10,55 10,56 10,92 11,15 11,41 12,04 12,26 14,06 14,55 14,79 16,13 16,92 18,14
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A mintákon számolt Fe/S arányok alapján a schwertmannit jelenléte csak 

feltételezhető, ezért jelenlétének igazolásához olyan módszerre is szükség volt, mellyel nem 

csak a kémiai összetétel és a morfológia alapján tudunk következtetni, hanem szerkezeti 

információ is alátámasztja az azonosítást. Az erre a célra alkalmazott Raman-spektroszkópia 

képes olyan ásványfázisok azonosítására is, melyek rosszul kristályosak, amelyekben nincs 

hosszútávú rend. A Raman-spektroszkópia segítségével pontszerűen mértem azokat a 

területeket, ahol a korábbi a SEM-EDX mérések alapján Fe/S atomarányokat számoltam. A 

szakirodalomban tudomásom szerint ezidáig egyetlen publikációban látható schwertmannit 

Raman-spektrum, amely szintetikusan előállított schwertmannitról készült (MAZZETTI & 

THISTLETHWAITE 2002). Összehasonlítva az irodalomban közölt és az általam mért 

spektrumokat (melyeket a schwertmannit Fe/S atomarányának megfelelő összetételű 

mintapontokban vettem fel), a két spektrum egyezése kiváló (26. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A schwertmannit Raman-spektrumain jól meghatározott sávok jelentkeznek 296, 320, 

353, 423, 546, 580, 715 és 983 cm–1-nél (lásd még 3. melléklet 7–10. tábla). A mért rezgési 

sávok nagyon kis eltéréssel (± 3 cm–1) megegyeznek MAZZETTI & THISTLETHWAITE (2002) 

eredményeivel. A Fe(O,OH)6 oktaéder ν1, ν2, és ν5 rezgései Raman-aktívak, míg a SO4-

rezgéseknek a mind a négy módja aktív. 983 cm–1-nél találjuk a ν1(SO4) sávot, míg az 1042, 

1122 és 1193 cm–1-nél lévő rezgések éppen csak láthatók (ν3 rezgéseinek hármas felhasadása 

– MAZZETTI & THISTLETHWAITE 2002). A 423 cm–1-nél látható sáv a ν2(SO4) rezgéshez 

rendelhető. Ennek a rezgésnek a ν1-nél nagyobb intenzitása szokatlan (MAZZETTI & 

THISTLETHWAITE 2002), és azzal magyarázható, hogy a schwertmannitszerkezetben található 

szulfáttetraéder torzult és ezért nem a megszokott Td szimmetriát mutatja. A fennmaradó 580 

cm–1, 546 cm–1, 353 cm–1 és 320/296 cm–1-es sávok a ν1, ν2, ν4 és ν5 (FeO) rezgési módjaihoz 

26. ábra. Schwertmannit 
Raman-spektrumai. A zöld 
vonal a bányabérci mintákon 
mért egyik Raman-spektru-
mot és a narancssárga az 
irodalomban (MAZZETTI & 
THISTLETHWAITE 2002) kö-
zölt, szintetikus anyagon mért 
Raman-spektrumot mutatja.  
Fig. 26. Raman spectra of 
schwertmannite. The green 
line is a spectrum of a 
Bányabérc sample, the 
orange line is the spectrum 
published by MAZZETTI & 
THISTLETHWAITE (2002) from 
a synthetic schwertmannite. 
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rendelhetők (MAZZETTI & THISTLETHWAITE 2002). A ν5 rezgés oktaéderes szimmetria esetén 

degenerált, ha az torzul, akkor felhasadás jelentkezik. Ez látható a schwertmannit esetében is. 

A OH-tartományban is találunk rezgési sávot, amelynek pontos helye a sáv szélessége és az 

alapvonal lefutása miatt nem határozó erejű. Egy széles (feltehetően több csúcsból álló) 

rezgési sáv látható 2839 cm–1 és 3025 cm–1 között, ami szerves anyaghoz rendelhető  

(C–Hx rezgések) (SOCRATES 2004). Mivel a felületi kontamináció, valamint a műgyanta 

csúcsai kizárhatók, következésképpen a szerves anyag a mintából származik.  

A goethit rezgési sávjai 88, 167, 138, 247, 300, 390, 420, 478, 550, 688 és 983 cm–1-

nél jelentkeztek (27. B. ábra; lásd még 3. melléklet 7–10. tábla). A 983 cm–1-nél lévő csúcs a 

ν1(SO4) rezgéshez rendelhető sáv, ami egyértelműen bizonyítja a szulfát jelenlétét a 

goethitben (27. B. ábra). Szintén az SO4 ν3 rezgési sávjához rendelhető a ~1120 cm–1 körül 

megjelenő csúcs. A Raman-spektoszkópiával goethitként azonosított pontokban a SEM-EDX 

adatok nagy (8,5–5 tömeg%) SO3-tartalmat mutatnak a 10 fölötti Fe/S atomarányú minták 

esetében (lásd. 10. táblázat). A goethit Raman-spektrumán a szulfátrezgés intenzitása csak 

kevéssel csökken a schwertmannitéhoz képest (27. B. ábra). Mivel a Raman-spektroszkópia 

szórási jelenségen alapuló módszer, ezért a mérésekből kvantitatív szulfátkoncentrációk 

esetünkben nem adhatók.  

A mért rezgési sávok pozíciói kis eltéréssel (± 5 cm–1) megegyeznek DE FARIA et al. 

(1997), OH et al. (1998) és COURTIN-NOMADE et al. (2009) eredményeivel, kivételt képeznek 

a 88, 167, 138 cm–1-nél található rezgések, melyeket nem említ az irodalom. A régebbi 

Raman-műszerekre jellemző volt, hogy a Rayleigh-szűrő a lézerenergiától távolabb vágott le 

(akár 200 cm–1-nél); ezzel magyarázható, hogy az alacsonyabb rezgési tartományokat nem 

észlelték. A 983 cm–1-nél lévő rezgési sáv csak a szulfátgazdag közegekben képződött 

goethitek esetében jelentkezik. COURTIN-NOMADE et al. (2009) szintén mért szulfátot a 

goethitekben, de nála a SO4 rezgési sávja 987, valamint 1001 cm–1-nél jelentkezett. Utóbbi 

érték a mért spektrumok feltűnő zajossága miatt mérési hiba is lehet(ett). 

A mérések során a fókuszált lézersugár hatására hematitképződést figyeltem meg a 

mintákon, úgy a schwertmannit, mint a goethit esetében. A minták károsodásának 

elkerülésére csökkentett lézerintenzitást alkalmaztam és minden mérés után ellenőriztem a 

minta épségét.  

A bányabérci mintákban a szöveti képek és a Raman-spektroszkópiás eredmények (27. 

ábra) alapján schwertmannit–goethit átalakulást valószínűsítek. A minták nagy többségében a 

schwertmannit mellett goethit volt. A visszaszórt elektronképeken (BSE) és az optikai 

mikroszkópi képeken is sok helyen látható a kérgekben a világos és sötét részek váltakozása. 
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A világosabb részek nagyobb Fe/S arányúak voltak, melyekről a Raman-ujjlenyomatok 

alapján igazolódott, hogy goethit, míg a sötétebb részek a schwertmannitnak megfelelő 

atomarányúak.  

A 27. ábrán bemutatott mérési sorozat egy vonal menti pásztázáson keresztül 

szemlélteti az összetétel-változást; ahogy haladunk a világosabb terület felé, úgy először a 

schwertmannit és goethit keveréke, majd tisztán a goethit mérhető (27. B ábra). A 

spektrumokból az is látható, hogy a goethitek szulfáttartalmúak, ezzel magyarázható a 

mintákban mért, az ideálisnál rendre kisebb Fe/S arány.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27. ábra. A) Visszaszórt elektronkép egy, a bányabérci meddőhányóról származó andezitdarab felületén található 
vörösesbarna kéregről. A képen jelöltem a mérések helyét. B) Raman-spektrumok az A) képen jelölt vonal 
kilenc pontjáról mérve. A mérés a sötétebb részből (1) a világosabb rész (9) fele haladt. A spektrumokon 
nyomon követhető a schwertmannit, schwertmannit-goethit keverék, majd a tiszta goethit megjelenése. 
Fig. 27. A) Backscattered electron image of a coating on andesite from the Bányabérc waste dump. The 
measurement location is indicated. B) Stacked plots of Raman spectra taken along the line in A) from the darker 
(1) to the brighter (9) part of the coating. The spectra of schwertmannite, of a mixture between schwertmannite 
and goethite and of pure goethite can be seen, respectively. 
 

A schwertmannit–goethit közötti átalakulás, mint ahogy a Raman-spektrumok is 

mutatják, nem egy éles vonal mentén történik. Ezt támasztják alá azok a spektrumok is 

melyek schwertmannit–goethit keverékét mutatják. A tiszta fázisba való átmenet mindkét 

irányba (akár goethit akár schwertmannit) fokozatosan történik. A 27. ábrán bemutatott 

Raman-mérések laterális térbeli felbontása ~2 µm volt, tehát kizárható, hogy a mérési pontban 

a sávok összemérése történt. A nagy nagyítású visszaszórt elektronképeken látszik, hogy a 

goethit először pontszerűen, gócokban jelenik meg a mintákban, majd fokozatosan válik a 

domináns alkotóvá (28. ábra). Ezt a textúrát jól szemléltetik a kérgek különböző részeiről 

készített Raman-térképek is (29. és 30. ábrák). A 29. ábrán látható térképen egy 15×27,2 µm-

es, míg az 30. ábrán láthatón egy 37×45 µm-es területről, 0,4 µm-es lépésközzel minden 

pontban rögzítettünk Raman-spektrumot, majd az adatkészlet feldolgozásával kiszűrtük a 
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kívánt információkat. A bemutatott térképeket a schwertmannit, illetve a goethit legerősebb 

sávjának intenzitásából (29. ábra), illetve teljes tiszta spektrumok illeszkedésének jóságából 

(30. ábra) szerkesztettük.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

A kérgek mintázata esetenként igen érdekes, a BSE illetve a reflexiós optikai képeken 

látható sötétebb részeken belül is változnak az árnyalatok (32. ábra), ami kémiai 

különbségekre enged következtetni a schwertmannitokon belül is, de a minta tömörsége 

(szubmikroszkópikus porozitása) is okozhat árnyalatbeli változást. A 31. ábra egy szálas 

textúrájú kéregrészletet mutat. A Raman-térképezés során mért spektrumokon nem találtunk 

érdemi különbséget a különböző árnyalatú területeken mért schwertmannitok között.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ábra. Schwertmannitos–goethi-
tes kéreg 15×27,2 µm-es részle-
téről készült Raman-térképek. A 
jobb oldali színskála az intenzitá-
sokat szemlélteti (relatív skálán). 
A) A schwertmannit ~423 cm–1-es 
sávjának intenzitásából számított 
Raman-térkép. B) A goethit ~390 
cm–1-es sávjának intenzitásából 
számított Raman-térkép, mely 
komplementere az A) képnek.  
Fig. 29. Raman maps of a 
schwertmannitic–goethitic crust 
showing an area of 15×27.2 µm. 
The colour scale on the right 
represents the intensities (relative 
scale). A) Calculated Raman map 
from the ~423 cm–1 vibrational 
band of schwertmannite. B) Calcu-
lated Raman map from the ~390 
cm–1 vibrational band of goethite. 
The intensities are complementary 
to the map in A).  

28. ábra. Gócokban megjelenő, világosabb színű 
goethit. A sötétebb részt schwertmannit alkotja; 
visszaszórt elektronkép. 
Fig. 28. Goethite appearing in spots of light co-
lour. The dark grey part is composed by 
schwertmannite. Backscattered electron image.  
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Gyakran látható a Raman-spektrumokon szerves anyagra jellemző rezgési sáv. A 

kérgek morfológiája is utalhat arra, hogy képződésükben biogén hatás is közrejátszhatott. 

Az összetett szerves anyagok pontos azonosítása a Raman-spektrumok alapján igen nehéz a 

számos sávátfedés miatt; irodalmi adatok csak elszórtan találhatóak róluk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31. ábra. A) Szekunder elektronkép schwertmannit összetételű kéregrészletről, melyen jól megfigyelhető a szálas 
morfológia. B) Konfokális lézerszkenning mikroszkópi reflexiós kép az A) képen látható területről (több síkból 
rekonstruált felszín 3D-s információ nélkül). A kép inverz kontrasztú, a sötét területek reflexióképessége 
nagyobb. 
Fig. 31. A) Secondary electron image on a coating of schwertmannite composition where the filamentous texture 
is noticeable. B) Confocal laser scanning reflected light microscope image from the area shown in A) 
(reconstructed from several planes without 3D information). Note that in the image the contrast is inversed, dark 
areas have higher reflectance. 
 

 

30. ábra. Schwertmannitos–goe-
thites kéreg Raman-térképei. A 
jobb oldali színskála a kompo-
nensek részarányát szemlélteti 
(relatív skálán). A) A tiszta 
goethitspektrum illeszkedésének 
jóságából számított Raman-tér-
kép. A goethit elterjedését nem 
határolja éles vonal. B) Schwert-
mannit megjelenése a térképezett 
területen, a tiszta schwertmannit-
spektrum illeszkedésének jóságá-
ból számítva.  
Fig. 30. A) Raman maps of a 
schwertmannitic–goethitic crust. 
The colour scale on the right 
shows relative abundances. A) 
Raman map calculated from the 
goodness of fit of a pure goethite 
spectrum. Note the lack of a sharp 
boundary of goethite. B) Raman 
map of schwertmannite, showing 
the goodness of fit of a pure 
schwertmannite spectrum. 
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32. ábra. A), B) Vörösesbarna kérgek ércmikroszkópi csiszolatairól készült visszaszórt elektronképek. 
Szembeötlő a kérgek változatos mintázata, valamint az eltérő szürke árnyalatú részek jelenléte. A mérések azt 
igazolták, hogy két ásványfázis, goethit (egészen világos részek – goe) és schwertmannit (sötétebb szürke 
árnyalatok – schw) alkotja ezeket a kérgeket. Az A) képen az üregek belső falán szálas megjelenésű a goethit. 
C), D) Gömbös formák a kérgekben (nyilak), melyek között szintén ott látható a világosabb színű goethit. A D) 
képen a gömbök külső részén goethit van, mely finom szálas bevonatot képez. A gömbök eredetileg a 
schwertmannit „sündisznó”-szerű agglomerátumai lehettek.  
Fig. 32. A), B) Backscattered electron images on polished samples of crusts. Note the diverse patterns and 
shades. The measurements demonstrated the presence of two phases, goethite (light grey colour) and 
schwertmannite (darker grey colour). In A) in the inner part of the cavities goethite shows fibrous/acicular 
texture. C), D) Globular features (arrows) in crusts with goethite (light grey) in between. In D) the rims of these 
globules are made up of goethite with fibrous texture but resemble the so-called “hedgehog”-like morphology of 
schwertmannite.  
 

9.2.2. Diszkusszió 

A kőzetfelületeket beborító vörösesbarna színű, megszilárdult gélszerű kérgek, vizsgálata 

rutinmódszerek alkalmazásával nem volt kivitelezhető. A röntgen-pordiffrakciós mérések 

nem vezettek eredményre, mivel segítségükkel nem sikerült azonosítani sem a goethit, sem a 

schwertmannit jelenlétét a gondosan leválasztott kéreg vizsgálata során sem. Ez arra utal, 

hogy ezek a fázisok rosszul kristályosak, azaz röntgenamorfok. Az irodalomban nem ritkák a 

schwertmannitról készült röntgen-pordiffrakciós mérési adatok (pl. BIGHAM et al. 1994; 

DOLD 2003a), de a szerzők azt is kihangsúlyozzák, hogy gyakran előfordul az, hogy a vele 
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együtt megjelenő, jól kristályos fázisok (pl. jarosit, kvarc) reflexiói elnyomják az 

alapvonalból éppen csak kiemelkedő diffúz schwertmannitcsúcsokat. A mintáimban minden 

esetben jelen volt a kvarc és a jarosit. A 24. ábra B. és C. képein is jól látható a 

jarositkristályok jelenléte a kérgek felületén. Gyakran előfordulhat az, hogy a sávos 

megjelenésű kérgeknek egyik sávját jarosit (23. E ábra) alkotja. Ezt néhány esetben mértem is 

Raman-spektroszkópia segítségével (lásd 3. melléklet 7. tábla). 

A morfológiai vizsgálatok segítségével (SEM) ezeknek a kérgeknek igen változatos 

megjelenését láthatjuk. Számos esetben arra utaló jelek is voltak, hogy képződésükben biogén 

folyamatok is szerepet játszhattak (24. D. ábra). A schwertmannitról és goethitről egyedi 

szemcséket nem, csak szálakat és szálakból összeállt gömböket, agglomerátumokat láthatunk 

a morfológiai képeken. Látható a schwertmannira jellemző „sündisznó” morfológia is (24. D. 

ábra), amire a csiszolati képeken is szép példákat láthatunk (23. A. ábra, 32. C., D. ábrák). A 

morfológia önmagában nem ad információt arról, hogy milyen ásvány alkotja a kérget. A 

schwertmannit goethitté való átalakulása után sem feltétlenül változik meg az eredeti 

morfológia. JÖNSSON (2003) azt figyelte meg, hogy jellemzően schwertmannitmorfológiát 

mutató anyag goethit összetételű volt (álalak). Esetenként szálak szövedékéből állt össze a 

kéreg, máskor meg a sejtszerű megjelenésű (24. E. ábra) volt. A szöveti jellemzőket a 

kérgekről készült vékonycsiszolatokban és az érccsiszolatokban is vizsgáltam, optikai és 

elektronmikroszkóppal. A kérgek sávozottsága arra utal, hogy képződésükben számos 

folyamat együttes hatása játszhatott szerepet. Időszakos pH-változásokat és a vándorló 

fluidumok kémiai összetételének változását is jelezhetik ezek a szöveti bélyegek.  

Az ércmikroszkópi csiszolatokon valamint szemcsepreparátumokon SEM-EDX 

alkalmazásával kémiai összetételt mértünk. Ugyanúgy, mint a jarositok esetében, a 

csiszolatokról készült elemzésekből Fe/S arányt számoltam a vas-oxid-hidroxid fázisok és 

vas-oxid-hidroxid-szulfátok jellemzésére. A visszaszórt elektronképeken világosabb és 

sötétebb szürke részek váltakozása volt látható. A számolt Fe/S atomarányok alapján a 

világosabb részek magasabb Fe/S aránnyal jellemezhetőek, míg a sötétebb részek alacsonyabb 

(schwertmannittal egyező) Fe/S arányt mutattak. A Raman-spektroszkópiás adatokkal sikerült 

bizonyítani, hogy a világos részeknek goethit, míg a sötétebb részeknek schwertmannit az 

alkotója. A mintákból szerves anyaghoz rendelhető (C–Hx rezgések) (SOCRATES 2004) rezgési 

sávokat is azonosítottam. A szerves anyagok pontos azonosítása a Raman-spektrumok alapján 

igen nehéz a számos sávátfedés miatt; irodalmi adatok csak elszórtam találhatóak róluk. A 

mintákban a felületi kontamináció, valamint a műgyanta csúcsai kizárhatók, tehát a szerves 

anyag egyértelműen a mintából származik. Az ásványképződési folyamatokban résztvevő 
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baktériumok maradványaiból származó szerves anyag lehet az egyik magyarázat jelenlétükre. 

A morfológiai bélyegek is utaltak esetleges biogén aktivitásra, amit a mért szervesanyag-

tartalom alátámasztani látszik.  

A schwertmannit Fe/S aránya ideális esetben 8, ha a képlete 

OH(OH))(SOOFe 2122416
3
16 n⋅+ . Szulfáttartalma változó és a nagy adszorpcióképessége miatt 

többletszulfátja is lehet. YU et al. (1999) a Fe8O8(OH)8–2x(SO4)·nH2O összetételt javasolta 

schwertmannit képletének, ahol az x = 1,74–1,86 között változik és az n = 8,17–8,62 közötti. 

Az x tartomány nagyobb a BIGHAM et al. (1994) által javasolt maximális értéknél (3,5 a 

duplázott képletnél). A bányabérci minták Fe/S aránya egyezett a schwertmannitra jellemező 

Fe/S arány tartományával (9. táblázat), de ezek az értékek elméletileg származhatnak jarosit 

és goethit keverékéből adódó Fe/S atomarányokból is, valamint alacsony pH-n a [SO4]2– 

adszorbeálódhat a goethit felületén és a schwertmannit kémiájának megfelelő kvázi-

sztöchiometrikus összetételt mímelhet (DOLD & FONTBOTÉ 2001). A schwertmannit 

jelenlétének igazolásához olyan módszerre volt szükség, melynek segítségével a szerkezeti 

tulajdonságok alapján is alátámasztható jelenlétük a mintákban. Erre a Raman-

spektroszkópiás mérések megfelelőnek bizonyultak. A Raman-spektroszkópia, mely egy 

rezgési spektroszkópiai módszer, képes olyan fázisok azonosítására, amelyek nagyon rosszul 

kristályosak, melyekben nincs hosszútávú rend. A rezgési spektroszkópia segítségével a 

kristályos anyagokban vagy molekulákban lévő kötések rezgései vizsgálhatóak, így egyszerre 

kémiai és szerkezeti információkat kapunk az anyagról (VÁCZI 2011).  

BIGHAM et al. (1996) alapján a schwertmannit Fe/S atomaránya 4,6 és 8,3 között 

változik, de YU et al. (1999) mintáiban, 4,3–4,6 közötti Fe/S atomarányokat is mért. A 8,3 

fölötti értékek a schwertmannit–goethit keverékéből származó nagyobb Fe- és alacsonyabb S-

tartalommal magyarázhatóak (10. táblázat). A minták különböző pontjaiban mért és az 

adatokból számolt Fe/S arányok számos esetben a schwertmannit és szulfáttartalmú goethit 

közötti értékekkel mutattak egyezést. A további mérések eredményei igazolták, hogy számos 

esetben szulfáttartalmú goethit a magasabb Fe/S arányokkal jellemezhető fázis. A savas 

meddőhányók környezetében nem ritka a szulfáttartalmú goethit (COURTIN-NOMADE et al. 

2009). A kémiai eredményeken kívül a Raman-spektroszkópiás eredmények is igazolták a 

bányabérci meddőhányó goethitjeinek szulfáttartalamát (27. B. ábra). Mivel a Raman-

spektroszkópia szórási jelenségen alapuló módszer, ezért a mérésekből kvantitatív 

koncentrációk esetünkben nem adhatók. A SEM-EDX adatok magas, 8,5–5 tömeg% SO3-

tartalmat mutatnak (a 10 fölötti Fe/S atomarányú minták esetében, lásd. 10. táblázat), azonban 
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az ismeretlen, hogy ennek a SO3-tartalomnak mekkora része van adszorbeált formában a 

goethit felületén.  

JÖNSSON (2003), JÖNSSON et al. (2005) és ACERO et al. (2006) eredményei azt 

mutatták, hogy a schwertmannit idővel goethitté alakul. BIGHAM et al. 1994, 1996; 

REGENSPURG et al. 2004; ACERO et al. 2006 is arra utalnak munkáikban, hogy 4,5 fölötti pH 

érték mellett a schwertmannit idővel goethitté alakul, de ugyanúgy alakulhat jarosittá 

(BARHAM 1997; HUDSON-EDWARDS et al. 1999) vagy hidróniumjarosittá is (ACERO et al. 

2006). Ez az átalakulás viszonylag hosszú időt vesz igénybe, BIGHAM et al. (1996) adatai 

alapján 543 nap alatt ment végbe desztillált vízben, míg JÖNSSON (2003) vizsgálataiban ez az 

átalakulás 25 °C-on 6 óra és 514 nap közötti időszakot ölelt fel. A pH növekedése kedvez a 

schwertmannit–goethit átalakulásnak. KAWANO & TOMITA 2001, illetve WANG et al. (2006) 

azt találták, hogy kis pH-n (<2,6) és nagy szulfátkoncentráció mellett a schwertmannit 

jarosittá alakul. JÖNSSON (2003) és KUMPULAINEN et al. (2008) eredményei alapján a 

schwertmannit savas kémhatású közegben (3-as pH) történő átalakulása során a goethit 

mellett hidróniumjarosit is képződhet, de itt az átalakulási folyamat pH-csökkenét is 

eredményez (1362 nap után a pH 3-ról 1,9-re csökkent). Az átalakulás sebességét a 

hőmérséklet is befolyásolja, kis hőmérsékleten a schwertmannit viszonylag stabil, míg nagy 

hőmérsékleten gyorsan végbemegy (autoklávban, a teljes átalakulás 20 percig tartott) 

(JÖNSSON 2003) a goethitté való átalakulás.  

A mintáimban a szöveti képek és a Raman-spektroszkópiás eredmények (27.–32. ábra) 

a schwertmannit goethitté való átalakulását valószínűsítik. A kőzetek felületén képződött 

kérgekben a goethit és schwertmannit együttes jelenléte is ezzel az átalakulással 

magyarázható. A nagy nagyítású visszaszórt elektronképek jól mutatják, hogy az átalakulás 

nem egy éles vonal mentén történik, a goethit először pontszerűen, gócokban jelenik meg a 

schwertmannitban, majd fokozatosan válik a domináns alkotóvá (28. ábra). Ezt a textúrát jól 

szemléltetik a kérgek különböző részeiről készített Raman-térképek is (29. és 30. ábrák). 

Vannak olyan területek, ahol minkét fázis megtalálható. Ezek az átalakulások nagy 

valószínűséggel a pH-változások eredményeként jöttek létre, mivel minden esetben a goethitet 

az üreg külső részén, porózusabb részekben, illetve a kérgek szélén találjuk (32. ábra), vagyis 

olyan helyeken, ahol fluidummozgás is volt.  

KNORR & BLODAU (2007) eredményei arról számoltak be, hogy a schwertmannit 

átalakulása során amorf vas-oxid képződött. Ezeket a megfigyeléseket a röntgeneredményekre 

alapozták. Nagy valószínűséggel abban az esetben is rosszul kristályos goethit képződött a 



Másodlagos ásványok – Vas-oxid-hidroxidok és vas-oxid-hidroxid-szulfátok  
 

 89

schwertmannit átalakulásának eredményeként, ugyanúgy, mint a bányabérci minták esetében, 

hiszen a Fe/S arányok hasonló eredményeket mutattak a bányabérci minták Fe/S arányaival. 

A schwertmannitban a felületi adszorpciót és/vagy a kén arzén általi helyettesítését 

mutatta ki DOLD & FONTBOTÉ 2002; COURTIN-NOMADE et al. 2003, 2005 és FUKUSHI et al. 

2004. FUKUSHI et al. (2003) eredményei azt mutatták, hogy az As5+ jelenléte lassítja a 

schwertmannit goethitté való átalakulását. A Fe-oxid-hidroxidok felületén adszorbeált As3+ és 

As5+ könnyen eltávolítható, ha növekszik a pH (BROWN et al. 2008). A bányabérci anyag két 

schwertmannit- és három jarositmintából, valamint tizenhárom „jarositos” mintából mértem 

kimutatható mennyiségű As-t. Mivel a „jarositos” minták tartalmaztak főként arzént, ezért 

nem tudjuk pontosan, hogy a jarosithoz vagy a goethithez köthető ezeknek a mintáknak az 

arzéntartalma. Az is elképzelhető, hogy az As a SEM-EDX kimutatási határa alatti 

mennyiségben jelen volt még néhány mintában. Mivel a kimutatott vasas fázisok nagyon 

gyengén kristályosak és kis szemcseméretűek (~15 nm, FARKAS et al. 2009), ezért 

feltételezhető az, hogy a különböző nehézfémek és félfémek adszorbeálódhatnak és 

deszorbeálódhatnak a meddőhányó különböző ásványképződési szakaszaiban. Bár a Raman-

spektroszkópia megfelelő módszer lehetne az As-adszorpció kimutatására, nagy biztonsággal 

egy esetben sem lehetett igazolni az arzenátion jelenlétét az alapvonal lefutása miatt. 

A vastartalmú szulfátok a Fe/S arány függvényében nagyon jól csoportosíthatók, és a 

különböző csoportok jól elkülönülnek egymástól. Ezt hivatott szemléltetni a 25. ábra, mely a 

S és Fe tömegszázalékos összetételét mutatja a Fe/S arány függvényében. Az ábrán a jarositok 

jól elkülönülnek, de megjelennek az 1,7 és 4,2-os Fe/S arányú értékek között a „jarositos”-nak 

nevezett, jarosit és goethit keverékéből álló tagok is. A diagramon 4,2-es értéktől egy 

csoportosulás figyelhető meg, mely a Raman-spektroszkópiai mérések eredményei alapján 

schwertmannitnak bizonyultak, ami arra utal, hogy a mintákban a schwertmannitok Fe/S 

atomaránya 4,2-es értéktől kezdődik, szemben az irodalomban közölt 4,3 (YU et al. 1999) és 

4,6 (BIGHAM et al. 1996) értékekkel. Ez az alacsonyabb érték a közeg magas 

szulfáttartalmából adódik. A schwertmannitok felületén a nagy fajlagos felület miatt könnyen 

adszorbeálódnak a szulfátionok (BIGHAM et al. 1994; YU et al. 1999; JÖNSSON et al. 2005). 

A Raman mérések során talált hematit minden esetben az elemzett ponthoz vagy 

területhez kötődött, biztosan kijelenthető tehát, hogy a fókuszált lézersugár (fotolízis vagy 

hevítés) hatására képződött. MAZZETTI & THISTLETHWAITE (2002) vizsgálatai a hőhatásra 

történő átalakulásokra is kitértek és azt találták, hogy hevítés során hematit keletkezik a 

schwertmannitból. DE FARIA et al. (1997) az összes vas-oxid-hidroxid esetében megfigyelte a 

hematitképződést.  
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Mottó: „Minden fajta, még a legstabilabb is létrehozhat időnként olyan változatot, amely 
mindkét szülőtől különbözik. Az eltérés esetleg akkora, hogy »szörnyszülöttről« lehet beszélni.” 

Mark Wheelis 
 

9.3. Vízoldható szulfátok 

9.3.1. Vizsgálati eredmények 

A vízoldható másodlagos szulfátsók azonosítása komplex kémiai összetételükből adódóan 

kihívást jelent. Legtöbbször szilárd elegysorok formájában jelentkeznek és több fázis együttes 

összenövése sem ritka. A röntgen-pordiffrakciós felvételeken számos átfedő reflexiót 

találunk, ami szintén megnehezíti az egyes fázisok azonosítását. A SEM-EDX, valamint a 

nedveskémiai módszerek segítségével a fő- illetve nyomelem összetételeket azonosíthatjuk, 

de az összetétel esetenként kevés a fázisazonosításhoz illetve nem kapunk információt az 

ásványok hidratációs állapotáról (víztartalmáról) sem. A vízoldható szulfátok ciklikus 

oldódása és kiválása a meddőhányókban zajló folyamatoknak egy igen fontos része, mivel 

fémeket mobilizálnak és savasságot okoznak (JAMBOR et al. 2000). A vízoldható szulfátok 

értékes információkat szolgáltatnak a meddőhányó ásványairól, a pórusvizek összetételéről, 

valamint a meddőhányóban uralkodó egyensúlyi állapotokról is (VALENTE & GOMES 2009).  

2007 májusában, egy hosszú, száraz időszak után a bányabérci meddőhányó falán 

szulfátkivirágzásokat találtam, amelyeknek összetételét röntgen-pordiffrakciós, valamint 

lokális kémiai (SEM-EDX) vizsgálatokkal határoztam meg. A mintákban a hexahidritet 

[MgSO4·6H2O], epsomitot [MgSO4·7H2O], alunogént [Al2(SO4)3·17H2O] és a 

halotrichitcsoportból a Fe-, Mn- és Zn- helyettesítést is tartalmazó pickeringitet  

 
11. táblázat. SEM-EDX mérések adatai vízoldható szulfátmintákról. Az értékeket vízmentes formában 100%-os 
oxidos összetételre, a képletszámoláskor az alunogén esetében 3, az epsomit esetében 1 és a pickeringit esetében 
4 S-re normáltam.  
Table 11. Results of SEM-EDX analyses of water soluble sulphate samples. Data were normalized to 100% 
oxide composition, not counting hydrous species. Formulae were calculated using 3 S for alunogen, 1 S for 
epsomite and 4 S for pickeringite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

106 106 107 108 107 108 107 107 109 109 109
Al2O3 [wt%]  32,96  29,55  28,98  29,30  31,84 –   1,49   0,84  24,81  24,73  25,04

Fe2O3   3,11   3,70 –   5,26 –   2,10 – – – – –
SO3  63,93  66,74  69,03  64,72  66,62  55,51  54,98  59,17  62,91  63,49  63,67
ZnO – –   2,00 –   1,54  10,92  21,65  20,14   3,39   3,21   3,00
MnO – – –   0,73 –   3,60   1,43   0,52   1,11   1,26   1,17
MgO – – – – –  26,99  20,44  19,33   7,78   7,31   7,12
CuO – – – – –  0,88 – – – – –

Al [apfu] 2,22 2,09 1,98 2,13 2,25 – 0,04 0,02 2,48 2,45 2,47
Fe 0,15 0,19 – 0,27 – 0,04 – – – – –
S 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00

Zn – – 0,09 – 0,07 0,19 0,39 0,33 0,21 0,20 0,19
Mn – – – 0,04 – 0,07 0,03 0,01 0,08 0,09 0,08
Mg – – – – – 0,97 0,74 0,65 0,98 0,92 0,89
Cu – – – – – 0,02 – – – – –

Ásványok alunogén alunogén alunogén alunogén alunogén epsomit epsomit epsomit pickeringit pickeringit pickeringit
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[MgAl2(SO4)4·22H2O] azonosítottam (33. ábra, 11. táblázat). A gipsz, mint a meddőhányó 

anyagában mindenütt jelenlévő ásvány, itt is jelen volt. 

A vízoldható szulfátok legtöbbször szilárd elegysorok formájában fordulnak elő – nem 

volt ez másképp a bányabérci meddőhányó anyagában sem. A pickeringitben Fe-, Mn- és Zn-

helyettesítés volt. A mért adatokból számolt Mg:Zn atomarány 5:1–4,5:1 közötti, míg a 

Mg:Mn atomarány 12:1–10:1 közötti volt (11. táblázat). Vasra vonatkozó mennyiségi adatok 

nincsenek, csak a morfológiai vizsgálatok során készült spektrumok (34. ábra) jelezték ezt a 

helyettesítést. A csiszolt mintákon már nem sikerült olyan területet megmérni, ahol Fe-

helyettesítés is volt a pickeringitben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33. ábra. A) B) Szálas-tűs morfológiájú pickeringitről készült szekunder elektronképek. C) Táblás alunogén 
szekunder elektronképe. Az alunogén mellett Mg-szulfát látható (epsomit vagy hexahidrit). D) Epsomitról 
készült visszaszórt elektronkép. 
Fig. 33. A) B) Secondary electron image of fibrous-acicular pickeringite. C) Platy alunogen. Beside alunogen 
Mg-sulphate (epsomite or hexahydrite) is also present. Secondary electron image. D) Backscattered electron 
image of epsomite. 
 

A meddőhányón azonosított alunogén is Fe-helyettesítést tartalmazott; itt a mért 

adatok alapján számolt Al:Fe atomarányok 15:1 és 8:1 között változtak (11. táblázat). Egy 
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minta esetében Zn-helyettesítést is megfigyeltem, ahol az Al:Zn atomarányok 32:1 és 22:1 

értékeket mutattak. A 108-as mintában Mn-helyettesítést is azonosítottam a Fe-helyettesítés 

mellett, ahol a Al:Mn atomarány 53:1-nak adódott.  

Az epsomitok szerkezetében Fe- és Zn-helyettesítés volt mérhető. A mért adatok 

alapján számolt Mg:Zn atomarány 5:1 és 2:1 között változott, míg a Mg:Fe arány 24:1 volt. 

Cu- (Mg:Cu – 48,5:1) illetve Mn-helyettesítést is azonosítottam az epsomitokban (Mg:Mn – 

14:1; 25:1; 65:1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34. ábra. A) Pickeringit visszaszórt elektronképe. B) EDX spektrum a Zn-, Fe- és Mn- helyettesítésű 
pickeringitről 
Fig. 34. A) Pickeringite secondary electron image. B) EDX spectrum of pickeringite with substitution of Zn, Fe 
and Mn 
 

A bányabérci meddőhányó faláról frissen gyűjtött minták közül egy sárgásfehér és egy 

fehér színű mintacsoportot lehetett elkülöníteni. A röntgen-pordiffrakciós eredmények alapján 

a sárgásfehér minta anyaga a halotrichit–pickeringit sorozat tagja, alunogén, epsomit, hexa-

hidrit és gipsz keverékéből állt. 1795 nap (öt év) után újramértem a mintát röntgen-pordiffrak-

cióval és új fázisként pentahidritet azonosítottam (12. táblázat). A fehér színű minta röntgen-

pordiffrakciós eredmények alapján hexahidritet, alunogént, halotrichitet, epsomitot és gipszet 

tartalmazott. Az 1795 nap (öt év) utáni mérés során a mintában új fázisként pentahidritet és a 

copiapit-csoport tagját lehetett azonosítani (13. táblázat). A felvételen megjelenő számos 

csúcsátfedés miatt nem határozható meg pontosan, hogy melyik szélső taghoz áll közelebb az 

azonosított copiapit. A 18,49 Å-nél található reflexió pozíciója, valamint a többi reflexió 

pozíciója alapján aluminocopiapit–magneziocopiapit köztes tag valószínűsíthető.  

A normál minták ioncserélt vízzel történő, szemcseméret szerinti különválasztása 

során a 2 µm alatti frakció bepárlással nyert száraz tömegét szintén vízoldható szulfátok tették 

ki (14. táblázat). Az ilyen formán kicsapódott vízoldható szulfátok a könnyen mobilizálható 

B 
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ionok együttes hatására, párolgás utján képződtek. Ezeknek a szulfátoknak a könnyen 

mobilizálható fémtartalmát ICP-AES-el (Al, Ca, Fe, K, Mg, Zn, Cu, SO4) valamint ICP-MS-

sel (As, Cd, Pb) mértük vizes oldás után (2-es pH-n, amelyet HNO3 hozzáadásával értünk el) 

(15. táblázat, 35. ábra).  

 
12. táblázat. A meddőhányó faláról gyűjtött sárgásfehér minta összetétele röntgen-pordiffrakciós eredmények 
alapján. A táblázat a frissen gyűjtött minta összetételét, valamint az 1795 nap után megmért összetételt mutatja. 
Jelölések: xxxxx – 100%, xxxx – >50%, xxx – 25–50%, xx – 10–25%, x – 2–10 % 
Table 12. Mineralogical composition of yellowish samples collected on waste dump wall. The table shows the 
freshly collected sample mineralogical composition and the composition after 1795 days as well. Abundances: 
xxxxx – 100%, xxxx – >50%, xxx – 25–50%, xx – 10–25%, x – 2–10 % 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
13. táblázat. A meddőhányó faláról gyűjtött fehér színű minta összetétele röntgen-pordiffrakciós eredmények 
alapján. A táblázat a frissen gyűjtött minta összetételét, valamint az 1795 nap után megmért összetételt mutatja. 
Jelölések: xxxxx – 100%, xxxx – >50%, xxx – 25–50%, xx – 10–25%, x – 2–10% 
Table 13. Mineralogical composition of white samples collected on waste dump wall. The table shows the freshly 
collected sample mineralogical composition and the composition after 1795 days as well. Abundances: xxxxx – 
100%, xxxx – >50%, xxx – 25–50%, xx – 10–25%, x – 2–10 % 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A vizes kioldás mintáin három év múlva újabb röntgen-pordiffrakciós méréseket 

készítettem és azt állapítottam meg, hogy a csak gipszet tartalmazó mintán kívül a másik két 

minta összetétele megváltozott. A G jelű mintáról nem készült újabb röntgen-pordiffrakciós 

vizsgálat, mivel nem volt belőle elegendő mennyiség a mérés elvégzéséhez. (A mintákat 

papírtasakokban, szobahőmérsékleten tároltam.) 

Ásványok/
Minerals

frissen gyűjtött minta/
freshly collected sample

1795 nap után/
after 1795 days

hexahidrit xxxx xxx
alunogén xxx xxx
halotrichit x x

gipsz x x
epsomit x x

pentahidrit xx
copiapit x

108

Ásványok/
Minerals

frissen gyűjtött minta/
freshly collected sample

1795 nap után/
after 1795 days

halotrichit xxx x
alunogén xxx xxx
hexahidrit x xxx
epsomit xx x

gipsz x x
pentahidrit x

107
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Az F minta eredetileg gipszet, hexahidritet és halotrichit-csoport tagot tartalmazott. 

1065 nap múlva ismételt elemzés során három új ásványt azonosítottam: a tschermigittel 

[(NH4)Al(SO4)2·12H2O] azonos rácsállandójú, timsószerkezetű ásványt, alunogént és 

 
14. táblázat. A vizes kioldás mintáinak kioldás előtti (F1, G, H1, I1) és a három évvel későbbi (F2, H2, I2) 
ásványos összetétele röntgen-pordiffrakciós eredmények alapján. Jelölések: xxxxx – 100%, xxxx – >50%, xxx – 
25–50%, xx – 10–25%, x – 2–10% 
Table 14. Mineralogy of aqueous-leached samples before leaching (F1, G, H1, I1) and after three years (F2, H2, 
I2) according to X-ray powder diffraction data. Abundance: xxxxx – 100%, xxxx – >50%, xxx – 25–50%, xx – 
10–25%, x – 2–10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polihalitot (?) [K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O]. Az alunogén valószínűleg már eredetileg is jelen volt 

a mintában, azonban a korábbi felvétel gyengébb minőségéből adódóan a nagyon kis mennyi-

ségben jelen lévő ásvány reflexiói esetenként átfedésben lehettek más szulfátásvány 

reflexióival, és/vagy nem emelkedtek ki az alapvonalból. A polihalit mennyisége is szintén 

 
15. táblázat. Vizes kioldás (híg HNO3; pH 2) egyes elemeinek koncentrációja és a számolt mérési hibák (± ppm). 
Table 15. The element concentrations obtained by water solution (weak HNO3; pH 2) and the calculated errors 
(± ppm). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elem/
Element 

[ppm] F

Hiba/
Error
[ppm] G

Hiba/
Error
[ppm] H

Hiba/
Error
[ppm] I

Hiba/
Error
[ppm]

SO4 486000 9720 456580 9131,6 14170 283,4 354 7,08
Fe 1950 39 3545 70,9 135 2,7 85210 1704,2
As 6,67 0,33 8,35 0,41 4,03 0,81 217 4,34
Cd 166 3,32 123 2,46 1,44 0,07 27,4 0,54
Cu 667 13,34 747 14,94 4,35 0,22 437 8,74
Zn 32620 652,4 25220 504,4 51,4 1,03 4400 88
Pb 19,7 0,98 14,3 0,71 14,6 0,73 54,4 1,08
Ca 93000 1860 66190 1323,8 66200 1324 48020 960,4
Al 2380 47,6 38360 767,2 39,2 7,84 9060 181,2
Mg 27400 548 1780 89 196 39,2 988 49,4
K 223 44,6 282 56,4 548 109,6 2,26 0,45

Ásványok
Minerals F1 F2 G H1 H2 I1 I2

gipsz xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx
halotrichit xx xx xxx
hexahidrit xxx xx x
alunogén x x xx x

tschermigit xx
polihalit x?

coquimbit xxx
copiapit x x

romboklász xxxx
anhidrit xxx
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35. ábra. A) A vizes kioldás során felszabadult nyomelemkoncentrációk változása mintánként. B) A vizes 
kioldás során felszabadult főelemkoncentrációk változása mintánként.  
Fig. 35. A) Trace element concentrations after aqueous leaching of samples. B) Main element concentrations 
after aqueous leaching of samples. 

 

elenyésző és a szulfátok röntgen-pordiffrakciós felvételeinek komplexitásából adódóan igen 

nehéz egyértelműen meghatározni jelenlétét. A timsószerkezetű, tschermigittel azonos 

rácsállandójú ásvány határozottan azonosítható a mintából (36. ábra). A tschermigit 

elsősorban szénbányák vágatainak falán, illetve meddőhányókon jelenik meg (JAMBOR et al. 

2000). Képződése a bányabérci mintákban váratlan, mivel nem azonosítottam 

ammóniumtartalmú ásványt egyik mintában sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az I mintában 2007-ben a fő fázis a romboklász volt. Mellette gipszet, alunogént és 

copiapit-csoport tagot azonosítottam. 1123 nap után a romboklász coquimbitté  

36. ábra. Az F mintáról 
készített röntgen-pordiff-
rakciós felvételek. A kék 
színnel jelölt görbe a 
2007-ben, míg a piros 
színű görbe a 2010-ben 
készült felvétel. A 2010-
es felvételen a tschermi-
git megjelenése egyértel-
műen kivehető.  
Fig. 36. The X-ray 
powder diffraction pat-
terns taken from sample 
F. The blue pattern was 
taken in 2007 and the red 
one in 2010. In the red 
pattern the appearance of 
tschermigite as a new 
phase is obvious.  
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alakult (37. ábra). A coquimbiten kívül új fázisként megjelent az anhidrit is. Az alunogén és a 

gipsz ugyanúgy jelen volt a mintában.  

 

9.3.2. Diszkusszió 

Száraz időszakokban a vízoldható szulfátok minden éghajlati övön kiválhatnak. A 

savas, szulfátgazdag oldatok töményedését követően változó vastagságú kérgeket alkotnak a 

meddőhányó felszínén, ahol a kapilláris erők hatására felfele migráló, oldott ionokban gazdag 

vizek szolgáltatják az utánpótlást (DOLD & FONTBOTÉ 2001). Így képződtek a bányabérci 

meddőhányó falán azonosított sókivirágzások is. Ezek általában rövid életűek, az első 

esőzésekig találhatóak meg és összetételük alapján egy fejlődési sor állítható fel. Az első 

szakaszban a vastartalmú szulfátok válnak ki, amelyeket a magnéziumtartalmú szulfátok 

követnek. Vas-szulfátot nem azonosítottam a meddőhányó falán kivált mintából, de jelen 

voltak a magnéziumtartalmú szulfátok, melyek közül hexahidritet [MgSO4·6H2O], epsomitot 

[MgSO4·7H2O], és a halotrichit csoportból Fe-, Mn- és Zn- helyettesítést is tartalmazó 

pickeringitet [MgAl2(SO4)4·22H2O] azonosítottam a röntgen-pordiffrakciós és SEM-EDX 

mérések együttes használatával. Az epsomitok szerkezetében Fe- és Zn- helyettesítés volt. 

Ennek az ásványnak a képződését a vas-oxid-hidroxidok és vas-oxid-hidroxid-szulfátok 

kicsapódása nagymértékben segíti azáltal, hogy a vas kivonásával a magnéziumkoncentráció 

37. ábra. Az I mintáról 
készített röntgen-pordiff-
rakciós felvételek. A kék 
színnel jelölt görbe a 
2007-ben, míg a piros 
színű görbe a 2010-ben 
készült felvétel. A 2010-
es felvételen a coquimbit 
megjelenése és a rombo-
klász eltűnése egyértel-
műen kivehető. Új fázis-
ként az anhidrit is 
megjelenik. 
Fig. 37. The X-ray 
powder diffraction pat-
terns taken from sample 
I. The blue pattern was 
taken in 2007 and the red 
one in 2010. In the red 
pattern the appearance of 
coquimbite and disappea-
rance of rhomboclase is 
visible. Anhydrite, as a 
new phase also appears 
in the red pattern.  
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megnő a vizekben. A megnövekedett magnéziumkoncentráció eredménye az epsomit 

kicsapódása (ROMERO et al. 2006), mely dehidratáció útján, 16–20 °C-on, 60%-os relatív 

páratartalomnál hexahidritté alakulhat (ROMERO et al. 2006). Ha a levegő relatív páratartalma 

lecsökken, a hexahidrit idővel kieseritté alakul [MgSO4·H2O]. A bányabérci meddőhányó 

mintáiban azonosított hexahidrit az epsomitból képződött. Erre utal a két fázis együttes 

jelenléte a mintákban. A minták újramérése után a pentahidrit megjelenése szintén az epsomit 

dehidratációjára utal. 

A pickeringit, mint a bányabérci meddőhányón azonosított másik Mg-szulfát, a 

halotrichit-csoport tagja. Kialakulása után, széles hőmérsékleti és nedvességi tartományok 

között stabil marad; stabilabb, mint az egyszerű, alumíniumot nem tartalmazó vízoldható 

szulfátok (HAMMARSTROM et al. 2005). Ez arra enged következtetni, hogy a szerkezetében 

található Zn, Mn és Fe hosszabb ideig marad kötötten, mint az epsomit szerkezetében kötött 

fémek.  

Az alumíniumtartalmú vízoldható szulfátok a magnéziumtartalmú szulfátokhoz képest 

egy későbbi szakaszban képződnek, mivel az Al forrásásványai főként földpátok, melyek 

oldódása viszonylag lassú, és a folyamat felgyorsulásához alacsony pH-körülmények 

szükségesek (BLOWES et al. 2003b). A Mg forrásásványai szintén szilikátok lehettek 

(piroxének, amfibolok), melyek oldódása gyorsabb, mint az előbb említett csoporté. Az 

alumíniumtartalmú vízoldható szulfátok leggyakoribb képviselői a halotrichit–pickeringit 

sorozat tagjai [Fe2+Al2(SO4)4·22H2O – MgAl2(SO4)4·22H2O], míg az aluminocopiapit és az 

alunogén kevésbé elterjedt (BLOWES et al. 2003b). 

A bányabérci meddőhányó anyagában, a meddőhányó faláról frissen gyűjtött 

mintákban aluminocopiapitot nem azonosítottam. Az anyagban csak a halotrichit-pickeringit 

sorozat tagja és alunogén volt röntgen-pordiffrakcióval azonosítható az említett 

alumíniumtartalmú vízoldható szulfátok közül. Az 1795 nap utáni újramérés eredményeként 

új fázisként megjelent a copiapit-csoport tag, amely a felvételen megjelenő számos 

csúcsátfedés miatt nem határozható meg ugyan pontosan, de aluminocopiapit–

magneziocopiapit köztes tagként valószínűsíthető. A copiapit (A2+R3+
4(SO4)6(OH)2·20H2O, 

ahol R főleg Fe3+, az A pedig lehet Al, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn; JAMBOR et al. 2000) a szulfidok 

oxidációjának egyik leggyakoribb szulfátja, mely három- és kétvegyértékű kationokat 

tartalmaz (BUCKBY et al. 2003). A bányabérci mintában a halotrichit-csoport tagjának 

átalakulási termékeként jelent meg. A meddőhányón azonosított alunogén Fe- és Zn-

helyettesítést, és egy mintában Mn-helyettesítést is tartalmazott. 
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Néhány mintáról ioncserélt vízzel történő szemcseméret szerinti elválasztást 

készítettem és a különválasztása során a kinyert 2 µm alatti frakció bepárolt tömegét 

vízoldható szulfátok és gipsz alkották. Ezek ásványos és kémiai összetételének ismeretével 

képet kapunk az esőzések során könnyen mobilizálható fémtartalomról. A vizes oldás 

eredményeit értelmezve a minták összetételében szembeötlő a toxikus elemek közül a magas 

Zn-tartalom (15. táblázat, 35. ábra). Ez alól csak a H minta jelent kivételt, amely a röntgen-

pordiffrakcióval kimutatható összetétel alapján csak gipszet tartalmazott (14. táblázat). A 

minták nagy Zn-tartalma és az ásványos összetétel alapján a halotrichit-csoport tagjában és a 

hexahidritben Zn-helyettesítés van, ami összhangban van a SEM-EDX eredményekkel is. A 

Cd mennyisége minden minta esetében kiugróan nagy, azonban a H mintában az 1,44 ppm-

nyi mennyiség jelentősen kevesebb, mint a többi minta esetében (15. táblázat, 35. ábra). A Cu 

mennyisége is azt jelzi, hogy helyettesít a vízoldható szulfátokban. Az Pb és As mennyisége 

számottevően kisebb az előző három féméhez képest, de nem elhanyagolható. Az I mintában 

kiugróan magas a Fe mennyisége is, mivel Fe-tartalmú ásványokat, éspedig romboklászt 

[HFe(SO4)2·4H2O] és copiapitot tartalmazott. A romboklászról azt találták, hogy extrém savas 

körülmények között képződik (NORDSTROM & ALPERS 1999), de az oldódása nagyon gyors 

(JAMBOR et al. 2000). A copiapit nem szélső tag volt, hanem a röntgen-pordiffrakciós 

eredmények alapján Al- és Mg-helyettesítés feltételezhető a Fe mellett.  

A gipsz minden mintában jelen volt. A Ca-tartalmat elemezve látszik, hogy a röntgen-

pordiffrakciós eredmények alapján csak gipszet tartalmazó mintából kevesebb Ca oldódik ki, 

mint pl. az F mintából (15. táblázat, 35. ábra). Ezt azzal magyarázom, hogy az F mintában a 

gipsz mellett olyan ásványok is jelen voltak, melyek savasan hidrolizálnak, ezáltal csökkentve 

a kiinduló pH-t, amely nagyobb mennyiségű gipsz oldódásához vezetett. Szokatlanul kicsi az 

F minta mért szulfáttartalma. Az Al mennyisége köthető halotrichithez és alunogénhez is. 

Azokban a mintákban, amelyekben mindkét fázis jelen volt, az Al mennyisége is magasabb 

volt.  

 A vizes kioldás mintáin három év múlva megismételt röntgen-pordiffrakciós mérések 

összetételbeni változást mutattak (a gipszes minta kivételével). Új ásványként a tschermigittel 

azonos rácsállandójú, timsó szerkezetű ásványt azonosítottam az egyik mintában (36. ábra). 

Ha az azonosított ásvány valóban tschermigit, képződéséről azt feltételezem, hogy eredetileg 

baktériumok lehettek a mintában, valamint olyan ásvány, melyben lehetett kevés ammónium-

helyettesítés. A mintában azonosított ásványok közül egyedül a halotrichit-csoport 

ásványaiban lehet ez a helyettesítés. 
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Az I jelzésű minta 2007-ben mért összetételében a fő fázisként jelenlévő romboklász 

1123 nap után coquimbitté alakult (37. ábra). JAMIESON et al. (2005b) is azonosított száradás 

után képződött coquimbitet, valamint FLEISCHER et al. (2012) is azt találta, hogy három év 

elteltével a romboklászból coquimbit keletkezett laboratóriumi körülmények között. Ez az 

átalakulás semlegesítést és hidratációt kíván. A coquimbiten kívül új fázisként megjelent az 

anhidrit is. Ez utóbbi megjelenését nem sikerült megmagyarázni a mintákban, hiszen a 

gipszből való képződéséhez 100 °C-nál nagyobb hőmérsékletre van szükség (BALLIRANO & 

MELIS 2009). Ebben az esetben akkora már az eltérés, hogy „szörnyszülöttről” beszélhetünk.  
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Mottó: "Minden dolog méreg, ha önmagában nem is az;  
csupán a mennyiség teszi, hogy egy anyag nem méreg."  

Paracelsus 
 

10. SOROZATOS KIOLDÁS – TOXIKUS ELEMEK MOBILIZÁLHATÓSÁGA 

10.1. Általános bevezető 

A meddőhányók anyagában található elemek összkoncentrációja legtöbbször nem a 

kibocsátható elemtartalmat tükrözi. A külső fizikai körülmények mellett az elemek 

ásványfázishoz való kötöttsége szabja meg azt, hogy milyen gyorsan kerülnek ki a 

környezetbe és részben azt, hogy mennyire lesznek az élővilág számára felvehetők. A 

sorozatos kioldás alkalmazásával információt kapunk arról, hogy mennyi a mobilizálható 

toxikus elem (kicserélhető ion formájában és/vagy specifikusan adszorbeált ion formájában) a 

kimutatott összelem mennyiségéből és mennyi az, ami hosszú távon nem mobilizálható és 

biológiailag sem hozzáférhető (maradék). A sorozatos kioldás információt szolgáltat arról is, 

hogy az elemek milyen eltérő ásványfázisokhoz kapcsolódnak és ezek mennyire könnyen 

kerülnek ki a környezetbe.  

A sorozatos kioldás módszere egy jól leírt és gyakran alkalmazott módszer (MCCARTY 

et al. 1998, DOLD 2003b, RAO et al. 2008). Több eljárást dolgoztak ki annak becslésére, hogy 

mennyi a potenciálisan veszélyt jelentő elemek mennyisége. Ezeket a módszereket eltérő 

összetételű és történetű talajokra alkalmazták, mint pl. szennyvíziszapokkal szennyezett 

talajokra, különböző ipari területek szennyezett talajaira és különböző hulladékok anyagára. 

Ezeknek az összefoglalója RAO et al. (2008) munkájában található meg. Bár az alkalmazott 

reagensek eltérhetnek a különböző publikációkban, a leválasztott frakciók csoportosítása 

nagyjából megegyezik a sorozatos kioldás módszereinél. Háromtól hét frakcióig választják 

külön az egyes frakciókat, annak függvényében, hogy mi a vizsgált anyag.  

A sorozatos oldás módszere azon a feltételezésen alapul, hogy a kémiai reagensek 

specifikusan távolítanak el elemeket adott szilárd fázisokból (TESSIER et al. 1979, DOLD 

2003b). Lényegében minden egyes elem esetében a szilárd fázisokból kioldott mennyiség a 

reagens típusától és koncentrációjától függ (DAVIDSON et al. 1998). A kioldás hatékonysága 

az elemre vonatkoztatott reagens szelektivitásától függ. A redox-érzékeny elemek megváltoz-

tathatják oxidációs állapotukat a sorozatos kioldás egy adott lépése során, ami téves 

következtetésekhez vezethet az illető elem szilárd fázishoz való kapcsolódását illetően.  
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A nagy mennyiségű másodlagos ásványfázis lehetséges megjelenése miatt a sorozatos 

oldás szelektivitását néhány szerző kritikusan fogadta (MCCARTY et al. 1998, GLEYZES et al. 

2002, MIHALJEVIČ et al. 2003, RAO et al. 2008), de megállapítható, hogy a kimutatott 

korlátok figyelembevétele mellett ez a leghasznosabb módszer, ha az elemek mobilizál-

hatósága a fő kérdés (HLAVAY et al. 2004).  

A kicserélhető és karbonátokhoz kapcsolódó vagy specifikusan adszorbeált ionok (F1 

és F2) frakciói a savasodás során könnyen környezetbe kerülő elemek mennyiségét mutatják. 

Az ionösszetétel változása befolyásolja az adszorpciós-deszorpciós reakciókat, de a pH 

csökkenése is az elemek remobilizációjához vezet ebben a frakcióban (RAO et al. 2008). Ez a 

két frakció tartalmazza azokat az elemeket, amelyek a leglabilisabban kötődnek, ezért ezek 

jelentik a legnagyobb veszélyt (TESSIER et al. 1979, DOLD 2003b). A redukálható frakció (F3) 

a Fe- és Mn-oxidokhoz kötött ionokat tartalmazza, amelyek akkor szabadulhatnak ki, ha a 

környezet oxidatívról reduktívvá válik. A vas-oxidok közismerten hatékonyan „gyűjtik” a 

nehézfémeket és gyakran bevonatként vannak jelen a szemcsék felületén. A nehézfémek a 

vas-oxidokhoz együttes kiválással, adszorpcióval, felületi komplexképződéssel, ionkicserélés-

sel és a szerkezetben történő elemhelyettesítéssel kapcsolódhatnak (RAO et al. 2008). Az 

ebben a lépésben kioldott ionok mennyiségét nagymértékben befolyásolja az előző lépés 

hatékonysága. Az oxidálható frakció (F4) a szerves anyaghoz, valamint a szulfidokhoz 

kapcsolódó fémionok mennyiségét mutatja, mely elemek akkor kerülnek ki a környezetbe, ha 

a körülmények oxidatívvá válnak. A visszamaradt frakcióban (F5) azokat az ionokat találjuk, 

amelyek erősen kötve vannak az ásványok kristályszerkezetében. Emiatt ezek az elemek nem 

jelentenek potenciális veszélyt a környezetre.  

Az ásványtani és kémiai adatok együttes értelmezése segítséget nyújt abban, hogy 

általános képet kapjunk a potenciális szennyezés mértékéről. DOLD (2003b) vizsgálataiban 

együtt tárgyalta az ásványos összetevők és a sorozatos kioldás lépéseiben kioldott elemek 

koncentrációját. Minden lépés után röntgen-pordiffrakcióval megmérte a maradék anyag 

ásványos összetételét, ezáltal pontos képet adva arról, hogy melyek azok az ásványfázisok, 

melyek a sorozatos oldás egyes lépéseiben kioldódnak. Két módszert hasonlított össze, 

TESSIER et al. (1979) kissé módosított módszerét SONDAG (1981) módszerével. TESSIER et al. 

(1979) a sorozatos kioldásban használt reagensek szelektivitását az ásványtani változások 

nyomonkövetésével ellenőrizte (röntgen-pordiffrakcióval).  
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10.2. Vizsgálati eredmények 

Munkámban a TESSIER et al. (1979) által kidolgozott módszert alkalmaztam, melynek 

segítségével megadható a toxikus elemek mobilizálhatósága. Az eljárás részletes leírását a 

6.3.3.2. fejezetben mutattam be. A módszer öt frakciót különít el: i) kicserélhető ionok, a 

vízoldható és gyengén savas közegben oldható elemek (F1); ii) karbonátokhoz kötött vagy 

speciálisan adszorbeált ionok (F2); iii) Fe- és Mn-oxidokhoz kapcsolódó ionok (F3); iv) 

szerves anyaghoz és szulfidokhoz kapcsolható ionok (F4); v) a maradék (F5), ami általában 

szilikátokhoz köthető. A sorozatos oldáson kívül teljes feltárást is alkalmaztunk az 

eredmények ellenőrzésére. Minden mintát kétfelé osztottunk és az egyik felét teljes feltárással 

vizsgáltuk, a másik felét pedig sorozatos oldással. A teljes feltárás királyvízzel, mikrohullámú 

feltáró berendezésben történt.  

Az 16. táblázat a sorozatos kioldás egyes frakcióiban kinyert elemkoncentrációkat és 

ezek százalékos megoszlását mutatja, valamint tartalmazza az ellenőrzésként elvégzett teljes 

(bombás) kioldás eredményeit is. Az eredményeket grafikusan a 38., 39. és 40. ábrán ábrázol-

tam. Az 39. ábra abszolút értékekben mutatja az egyes főelemek, míg az 40. ábra a nyomele-

mek mintánként (A–E) mobilizálható mennyiségét. A feltüntetett számok a teljes (fekete 

színnel) valamint a mobilizálható elemkoncentrációt (piros színnel) mutatják abszolút értékben. 

A dolgozatban azokat az elemeket tárgyalom, amelyek a területen nagy mennyiségben 

vannak jelen, és a S, Ca és Al kivételével mind toxikus elemnek minősülnek. A nyomelemek 

közül az As, Pb, Zn, Cd, Cu, V, Tl, Sb, míg a főelemek közül a Fe, S, Ca és Al viselkedését 

mutatom be. A V, Tl és Sb mennyisége a mintákban lényegesen kisebb volt az As, Pb, Cu, Zn 

és Cd mennyiségénél. A K, Mg, Na és Si-tartalom sorozatos kioldásának eredményeit nem 

tárgyalom, mert ezek részben a módszer által megkívánt reagensek miatt (MgCl2, NaOAc), 

másrészt az egyéb kémiai reakciók miatt nem teszik lehetővé a pontos mennyiség kimutatását.  

A módszer hatékonyságának ellenőrzésére kiszámoltam a visszanyerés hatékonyságát. 

A sorozatos kioldás lépései során mért mennyiségeket (kicserélhető + specifikusan 

adszorbeált ionok + Fe- és Mn- oxidokhoz kapcsolódó ionok + szerves anyaghoz vagy 

szulfidokhoz kapcsolódó ionok + maradék) osztottam a teljes kioldás során kapott 

mennyiségekkel, az alábbi képletet használva (DAVIDSON et al. 1998): 
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16. táblázat. A sorozatos oldás 
egyes lépéseiben kioldott elem-
koncentrációk és ezek százalékos 
megoszlása. A táblázat tartalmazza 
az ellenőrzésként végzett teljes 
(bombás) kioldás eredményeit is. 
A visszanyerés értékét a teljes 
kioldás és a sorozatos oldás 
eredményeiből számoltam, segítsé-
gével a kioldás hatékonysága 
ellenőrizhető.  
Table 16. Element concentrations 
and their percentages obtained 
after different steps of sequential 
extraction. The table also shows 
the total digestion results and the 
recovery values calculated from 
the sum of sequential extraction 
steps and total digestion results.  
 

Minta/
Sample

As
[ppm] % Cu

[ppm] % Pb
[ppm] % V

[ppm] % Zn
[ppm] % Cd

[ppm] % Tl
[ppm] % Sb

[ppm] %
Fe2O3

[wt%]
%

SO3

[wt%]
%

Al2O3

[wt%]
% CaO

[wt%] %

MgCl2 <0,6 0 <0,2 0 0,629 0 <1 0 1,65 0 0,971 2 0,083 5 <0,04 0 0,001 0 5,50 43 0,001 0 4,22 37

NaOAc 0,684 0 13,7 5 344 12 <1 0 172 2 1,56 3 0,054 3 0,158 1 0,001 0 3,44 27 0,004 0 6,39 56
NH2OH·HCl 200 13 30,1 11 548 19 8,31 13 216 2 0,61 1 0,084 5 1,56 6 6,78 58 0,83 6 1,02 14 0,763 6

NH4OAc 1240 80 188 72 1930 66 14,0 22 4025 38 20,0 35 0,400 24 3,16 11 4,12 35 1,91 15 0,669 9 0,074 1

HF 110 7 30,3 12 83,9 3 41,2 65 6050 58 33,1 59 1,07 63 22,2 82 0,850 7 1,26 9 5,55 77 0,003 0
Σ 1550 262 2910 63,6 10460 56,2 1,69 27,1 11,7 12,9 7,24 11,5

1390 238 3250 59,3 12530 65,7 1,95 32,0 12,4 14,0 7,81 11,4
112 110 89 107 84 86 87 85 95 92 93 101

MgCl2 <0,6 0 4,09 14 2,14 1 <1 0 47,6 27 0,517 50 0,067 0 <0,04 0 0,002 0 1,19 19 0,056 1 0,746 89

NaOAc <0,6 0 0,220 1 2,53 1 <1 0 0,340 0 0,036 4 0,004 0 1,95 1 <0,001 0 0,233 4 <0,001 0 0,052 6
NH2OH·HCl 1,90 0 5,96 20 10,8 6 28,4 19 31,7 18 0,145 14 4,47 19 1,40 1 4,96 37 2,37 38 0,083 1 0,011 1

NH4OAc 532 74 14,0 50 167 90 39,0 26 63,1 35 0,209 20 15,55 65 13,7 5 6,95 51 2,04 32 0,558 5 0,029 4

HF 182 26 4,41 15 3,62 2 84,6 55 35,7 20 0,118 12 3,97 16 250 93 1,63 12 0,45 7 9,18 93 0,003 0
Σ 717 28,7 186 152 178 1,02 24,1 267 13,5 6,28 9,87 0,840

752 26,5 214 138 187 1,01 25,1 249 12,7 5,72 11,1 1,00
95 108 87 110 95 101 96 107 107 110 89 84

MgCl2 <0,6 0 13,1 41 <0,6 0 <1 0 249 62 1,67 58 <0,04 0 <0,04 0 0,004 0 0,343 3 0,218 3 0,107 78

NaOAc <0,6 0 0,680 2 <0,6 0 <1 0 15,0 4 0,125 4 <0,04 0 0,175 0 0,008 0 0,137 1 0,002 0 0,011 8
NH2OH·HCl 9,02 1 2,62 8 1,09 0 88,1 32 30,6 7 0,064 2 0,128 4 0,532 1 3,60 16 2,29 18 0,043 1 0,004 3

NH4OAc 420 42 4,31 13 30,4 9 68,2 25 35,2 9 0,114 4 0,534 18 1,82 3 6,66 29 3,15 24 0,296 4 0,008 6

HF 570 57 11,4 36 310 91 116 43 72,9 18 0,905 32 2,45 78 69,3 96 12,7 55 6,99 54 6,93 92 0,006 5
Σ 999 32,1 341 273 403 2,88 3,12 71,8 22,9 12,9 7,49 0,137

1120 31,5 536 275 429 3,15 4,64 95,0 26,8 15,2 9,33 0,198
89 102 64 99 94 91 67 76 85 85 80 69

MgCl2 <0,6 0 5,29 19 5,07 1 <1 0 52,2 22 0,289 57 <0,04 0 <0,04 0 0,001 0 0,059 4 0,123 1 0,055 58

NaOAc 1,71 0 0,380 2 7,87 1 <1 0 3,66 1 <0.04 0 <0,04 0 1,17 1 0,012 0 0,036 2 0,003 0 0,007 7
NH2OH·HCl 304 51 2,74 10 1,36 0 23,5 19 32,5 14 <0.04 0 0,134 3 2,40 1 1,09 23 0,294 19 0,029 0 0,003 3

NH4OAc 230 38 9,93 36 492 56 16,7 13 95,6 40 0,106 22 2,28 50 2,85 1 2,53 54 0,871 58 0,488 4 0,023 24

HF 68,4 11 9,35 33 376 42 84,6 68 55,2 23 0,091 21 2,23 47 201 97 1,05 23 0,259 17 13,0 95 0,008 8
Σ 604 27,7 883 125 239 0,55 4,66 208 4,67 1,52 13,7 0,095

463 25,7 973 111 222 0,559 6,36 179 4,56 1,48 10,78 0,110
131 108 91 112 108 87 73 116 102 103 127 87

MgCl2 <0,6 0 18,6 23 1,45 0 <1 0 328 41 2,13 58 <0,04 0 0,057 0 0,002 0 0,266 2 0,199 2 0,133 75

NaOAc 1,50 0 1,34 2 <0,6 0 <1 0 22,0 3 0,145 4 <0,04 0 1,43 1 0,010 0 0,065 0 0,007 0 0,011 6
NH2OH·HCl 201 18 2,14 2 <0,6 0 16,3 14 38,2 5 0,061 2 0,124 0 4,34 2 1,50 6 0,753 5 0,032 0 0,005 3

NH4OAc 252 23 4,18 5 169 4 10,5 9 60,6 8 0,184 5 3,06 6 4,16 1 5,34 21 2,78 18 0,285 3 0,012 7

HF 642 59 55,3 68 4450 96 89,8 77 341 43 1,15 31 46,3 94 263 96 18,7 73 11,4 75 9,68 95 0,015 9
Σ 1095 81,5 4620 117 790 3,67 49,5 273 25,6 15,2 10,2 0,177

1020 75,1 5510 113 780 3,56 48,9 245 24,4 14,6 10,3 0,207
108 109 84 103 101 103 101 112 105 104 99 85

Visszanyerés/Recovery

Visszanyerés/Recovery

Visszanyerés/Recovery

Visszanyerés/Recovery

 Bombás/Tot. digestion

Visszanyerés/Recovery

A

 Bombás/Tot. digestion

C

 Bombás/Tot. digestion

D

 Bombás/Tot. digestion

E

 Bombás/Tot. digestion

B
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A számolt eredmények alapján megállapítottam, hogy az alkalmazott módszer eredményei 

90%-ban az elfogadható hibahatáron belül voltak (a sorozatos kioldás lépéseinek összege és a 

teljes kioldás értékei közötti különbség nem nagyobb, mint 20%) (16. táblázat). Nagyobb 

eltérések egy esetben az Pb-nál, az As-nél, Sb-nál, Ca-nál és Al-nál és két esetben a Tl-nál 

voltak (16. táblázat).  

A bányabérci mintákon végzett sorozatos kioldások különböző szemcseméretű 

frakciókról készültek, hogy nyomon követhetőek legyenek az esetleges szemcsemérethez 

köthető változások is. Az A minta 250–125 µm, a B minta egy jarositos kéreg változó 

szemcsemérettel, a C és E minták 32–2 µm, míg a D minta 125–63 µm méretűek voltak. A 

SEM-vizsgálatokkal és a szemcseméret szerint különválasztott minták röntgen-pordiffrakciós 

vizsgálataival sikerült ásványos összetételbeli változást kimutatni az egyes szemcseméret-

frakciókban egy mintán belül. A szemcseméret szerinti különválasztást elsősorban a részletes 

ásványtani vizsgálatoknak alávetett jarositok dúsítása követelte meg, melyekről a SEM 

vizsgálatok során kiderült, hogy 1–5 µm közötti a méretük. A sorozatos oldás mintáinak 

ásványos összetételét a 17. táblázat mutatja. Itt fontos azt megjegyezni, hogy az ásványos 

összetétel kvantifikációjakor feltételeztem azt, hogy a kimutatott ásványos alkotók összege 

100% és nem számoltam a mintákban nagy valószínűséggel jelenlévő röntgenamorf 

hányaddal. Az előzetes vizsgálatok eredményei alapján (lásd 9.2. fejezet) a mintákban 

valamennyi amorf vas-oxid-hidroxid is van. Ezeknek az adatoknak a tükrében, ha a F3 

frakcióban kioldódott teljes vasmennyiséget amorf vas-oxid-hidroxidnak tekintem, akkor a 

minták amorf hányada 2–6 tömeg% között változik (16. táblázat).  
 
17. táblázat. A sorozatos oldással vizsgált minták ásványos összetételének félmennyiségi eredményei a röntgen-
pordiffrakiós eredmények alapján 
Table 17. The semiquantitative mineralogical composition of samples analyzed by sequential extraction. The 
results were obtained using X-ray powder diffraction. 
 

kvarc K-földpát plagioklász jarosit gipsz szmektit kalcit pirit szfalerit galenit
A 250-125 µm 33 24 0 2 16 1 15 3 5 1
B jarositos kéreg 36 35 0 23 4 2 0 0 0 0
C 32- 2  µm 14 21 5 54 1 5 0 0 0 0
D 125-63  µm 46 38 9 5 0 2 0 0 0 0
E 32-2  µm 7 24 9 53 1 6 0 0 0 0

A minták ásványos összetételének félmennyiségi eredményei [wt%]
SzemcseméretMinta 

 
 

10.3. Diszkusszió 

A sorozatos oldás eredményeit frakciónkénti bontásban értelmezve az alábbiak rajzolódnak 

ki: az F1 frakcióban azokat az elemeket találjuk, amelyek a leggyengébben kötött formában 

vannak jelen. A Ca szinte minden minta esetében ide tartozik, de esetenként a Cd, Zn, és Cu is 
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igen jelentős mennyiségben mobilizálódik ebben a frakcióban (16. táblázat, 38. ábra). Ezek az 

eredmények azt igazolják, hogy ezeknek az elemeknek egy része vízoldható szulfátok 

formájában is jelen volt a mintákban. A minták szemcseméret szerinti leválasztása során a 

finom frakciókban minden esetben a vízoldható szulfátok domináltak, de feltételezem azt, 

hogy a durvább frakciókban is jelen lehetnek kisebb mennyiségben. Egy esetben, ahol 

röntgen-pordiffrakcióval kimutatható mennyiségű szfalerit volt a mintában, a Zn és Cd nagy 

része az utolsó két frakcióban oldódott ki (A. minta, 38. és 40. ábra). A Cd jelenléte főleg a 

szfalerithez köthető, de nyomokban egyéb ércásványokban is jelen lehet (pirit, galenit, 

kalkopirit; GAINES et al. 1997). A S mobilizálhatósága szintén megfigyelhető az A és B 

minták esetében nagyobb mennyiségű gipsz oldódásának következményeként (mindkét minta 

esetében a SO3-al együtt a CaO mennyisége is nagy).  

Az F2 frakcióban szinte alig választódott le fém. Ez a frakció a karbonátokhoz kötődő 

fémeket tartalmazná, de a bányabérci minták egy eset kivételével (A minta) nem tartalmaztak 

karbonátokat. Az A minta esetében az ólom összmennyiségének a 12%-át választottuk le 

ebben a frakcióban ami az anglesithez (LEINZ et al. 2000) köthető. A bányabérci szulfidok 

vizsgálata során igazolódott, hogy a galeniteket minden esetben anglesitszegély veszi körül. 

Az A minta röntgen-pordiffrakcióval kimutatható mennyiségű galenitet tartalmazott. Az F2 

frakcióban választódnak le a specifikusan adszorbeált ionok is. A Cd, Zn és Cu kisebb 

mértékű mobilizációja is megfigyelhető.  

Az F3 frakció a vas-oxid-hidroxidokhoz kötött fémeket mutatja. A bányabérci 

mintákban, a röntgenamorf, schwertmannitból és goethitből álló, a kőzet, illetve szemcsék 

felületét beborító kéreg mennyisége jelentős a meddőhányó teljes anyagára vonatkoztatva. A 

vas-oxid-hidroxidok kiváló gyűjtői a különböző toxikus elemeknek és anoxikus környezetben 

termodinamikailag instabilak. Ebben a frakcióban a leválasztott fémek mennyisége igen 

változó (16. táblázat). A D mintában az As összmennyiségének 51%-a is az F3 frakcióban 

választódott le, ami a Fe-oxidokon adszorbeálódott As jelenlétét igazolja.  

Az oxidálható frakcióban (F4) a szulfidokhoz kapcsolódó ionok mobilizálódnak. Ezek 

az ionok oxidatív környezetben könnyen kioldódnak és hozzájárulnak a mobilizálható toxikus 

elemek nagy koncentrációjához, így a savas meddőhányók környezetének legszennyezőbb 

frakcióját képviselik (ANJU & BANERJEE 2010). A szulfidok oxidatív környezetben oldható 

szulfitokká és szulfátokká alakulnak. Mivel a minták savas, oxidatív közegből származnak 

ezért ezt a frakciót is mobilizálhatónak kell tekintenünk. Néhány kivételtől eltekintve ebben a 

frakcióban magas a kioldott elemkoncentráció (16. táblázat, 38., 40. ábra).  
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38. ábra. A sorozatos kioldás eredményeként kioldott 
elemek százalékos eloszlása frakciónként a bemutatott 
öt minta példáján. A frakciók jelentése: F1 – 
kicserélhető ionok, F2 – karbonátokhoz köthető vagy 
specifikusan adszorbeált ionok, F3 – Fe- és Mn-oxi-
dokhoz köthető (redukálható) ionok, F4 – szerves a-
nyaghoz és/vagy szulfidokhoz köthető (oxidálható) 
ionok, F5 – maradék ionok. 
Fig. 38. Percentage of metals dissolved in different 
steps of the sequential extraction procedure. The five 
fractions: F1 – exchangeable metals, F2 – metals bound 
to carbonates or specifically adsorbed, F3 – metals 
bound to Fe and Mn oxides, F4 – metals bound to 
organic matter and sulphides, F5 – residual metals. 

 

Az utolsó frakcióban (F5) kioldott elemek azok, melyek hosszú távon nem jelentenek 

potenciális veszélyt a környezetre. TESSIER et al. (1979) szerint ebben a lépésben oldódnak ki 

a szilikátokhoz kötött ionok és egyes nehezen oldódó szulfidok maradék ionjai. MIHALJEVIČ 

et al. (2003) az F5 frakcióban az As mennyiségének túlbecsülését figyelték meg a Tessier-

módszer alkalmazása során. Ezt azzal magyarázták, hogy az előző frakcióban nem történt 

meg teljesen a szulfidok oxidációja, így nem sikerült kioldani a teljes As-mennyiséget ebben a 

lépésben. A C és E mintákban a jarositmennyiség 50% fölött volt. Az adatok értelmezése 
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során az látható, hogy mindkét minta esetében a fémek jelentős része a maradék frakcióban 

távozott, ami azt mutatta, hogy az utolsó frakcióban oldódott fel ez az ásványfázis, szemben 

DOLD (2003b) és LEINZ et al. (2000) eredményeivel, akik azt találták, hogy a jarosit már az 

F3 frakcióban elkezd oldódni és az F4 frakcióban teljesen feloldódik. Ez arra utal, hogy a 

jarosit hosszú ideig stabil és stabilizálja a toxikus elemek nagy részét is. A jövőbeni 

kutatásoknak egy érdekes, és a jarosittartalamú meddőhányók szempontjából nagyon hasznos 

vizsgálata lehetne a döntően jarosittartalmú minták sorozatos kioldásos vizsgálata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39. ábra. A TESSIER et al. (1979) által kidolgozott sorozatos kioldás lépései során kinyert főelemek 
koncentrációja %-ban, mintánként (A–E). A feltüntetett számok a teljes (fekete színnel), illetve a mobilizálható 
elemkoncentrációt (piros színnel) mutatják tömegszázalékban. 
Fig. 39. The concentrations of different major elements obtained on samples A–E by using the five steps of the 
TESSIER et al. (1979) sequential extraction method. The values shown represent the total (black) and the 
mobilizable (red) concentrations in wt%. 

 

A meddőhányóban található elemek egymáshoz viszonyított mennyiségének 

meghatározásához kiszámoltam a teljes kioldás adatainak átlagából az elemkoncentrációk 

alapján felállítható sorrendet, amely a következő: Fe> S > Al > Ca > Zn > Pb > As > Sb > V > 

Cu > Tl > Cd. Az összelem koncentráció nem tükrözi viszont a mobilizálhatóságot, mint azt 

az eredmények is mutatták. A mobilizálhatósági sorrend felállításhoz az első négy frakció  
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40. ábra. A TESSIER et al. (1979) által kidolgozott sorozatos kioldás lépései során kinyert nyomelemek 
koncentrációja ppm-ben, mintánként (A–E). A feltüntetett számok a teljes (fekete színnel), illetve a 
mobilizálható elemkoncentrációt (piros színnel) mutatják ppm-ben. 
Fig. 40. The concentrations of different trace elements obtained on samples A–E by using the five steps of the 
TESSIER et al. (1979) sequential extraction method. The values shown represent the total (black) and the 
mobilizable (red) concentrations in ppm. 
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kinyerési átlagából számoltam és így egy olyan sorrendet sikerült felállítani, ami hűen tükrözi 

a meddőhányó anyagában található ionok mobilizálhatóságát, a toxikus elemek esetében 

pedig ezek veszélyességét: Ca > Cd > Zn > As > Cu > S > Fe > Pb > Tl > V > Al > Sb. Ezek 

az eredmények is azt támasztják alá, hogy a sorozatos kioldás módszere ajánlott a teljes 

kioldással szemben, hiszen ennek a módszernek az alkalmazásával kapunk csak reális képet a 

mobilizálható fémek mennyiségéről. 

A vizsgált meddőhányó anyaga nagy koncentrációban6 tartalmazott toxikus elemeket, 

de ezeknek csak egy része volt mobilizálható formában. A mintákban mért abszolút 

koncentrácókat értelmezve kirajzolódik az, hogy a terület kőzeteiben az átlagnál magasabb a 

vizsgált elemek koncentrációja. Ez a nagy koncentráció nem meglepő egy Zn- és Pb-

ércesedési terület kőzeteiben, és a környezeti kockázatok becsléséhez továbbá a mobilizálható 

mennyiségek számolásához fontos alapadatként szolgál. 

 

  

 

                                                 
6 Az alábbi táblázat egyes kémiai elemek kéregbeli gyakoriságát (SMITH & HUYCK 1999) és az átlag 
talajösszetételre megadott elemkoncentrációkat (LINDSAY 1979) tartalmazza.  

Elem/
Element

Kéregbeli gyakoriság/
Crustal abundance 

[ppm]

Átlag talajösszetétel /
Soil average (Lindsay 1979) 

[ppm]
Al 74500−88649 71000
As 1,7−5 5
Ca 16438−62894 13700
Cd 0,1−5 0,06
Cu 14−100 30
Fe 30888−64668 38000
Pb 12−20 10
S 260−1200 700
Sb 0,15−1 –
Tl 0,1−3 –
V 53−200 100
Zn 40−200 50
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11. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK 

A vizsgálati eredmények arra világítottak rá, hogy a fluidum–ásvány kölcsönhatások 

mikrokörnyezetekben jelentkeznek és az ásványos összetétel finom léptékű vizsgálatai adnak 

csak információt ezekről a folyamatokról. A meddőhányó szulfidjainak bomlása során 

nagymennyiségű Zn, Cd, As, Cu, Fe és Pb szabadul ki. A piritek vizsgálata arra mutatott rá, 

hogy az As-tartalmú pirit volt az elsődleges As-forrás a bányabérci meddőhányón, amely a 

pirit oxidációja során szabaddá válik és a másodlagos szulfátok (jarosit, schwertmannit, 

goethit) szerkezetében válik kötötté. A vizsgálatok azt mutatták, hogy az As nem arzenopirit-

zárványként van jelen a piritben, hanem S helyettesítéseként; ez a helyettesítés gyorsabb 

oxidációs folyamatokat, ezért gyorsabb mállást eredményez. A meddő anyagban talált pirit 

viszonylag nagy mennyisége (a meddőhányó teljes anyagára vonatkoztatva 5% körüli) azt 

jelzi, hogy a savasodás folyamata még folytatódik. E folyamathoz ugyancsak hozzájárul a Fe-

tartalmú szfalerit, a vasas fázis hidrolízisének köszönhetően. A Fe3+ jelenlétében a ZnS 

oxidációja savképződéshez vezet. A Fe-tartalmú szfaleritek oldódási sebessége is magasabb a 

vasmentes szfaleriténél. Az oxidáció jeleit a meddőhányó másik gyakori szulfidásványán, a 

galeniten is azonosítottam. Minden esetben anglesit szegély vette körül a galenitkristályokat, 

néhány mintában a galenit helyén anglesit és plumbojarosit képződött. Az anglesit 

jelenlétében erősen csökken a galenit oxidációja, mivel védi a galenitet az oxidáló reagensek 

direkt hatásától.  

A jarositok a másodlagos szulfátok nagyon fontos csoportját képviselték a területen, 

mivel a szulfátok közül a legnagyobb tömeget képviselték. A bányabérci meddőhányón 

tömegesen megjelenő jarositok arra utalnak, hogy az oxidatív folyamatok 50 év után is 

zajlottak még és a helyenként hintésszerűen, máshol csomókban található pirit bomlásából 

nagy mennyiségű, a jarosit–hidróniumjarosit folytonos elegysorba tartozó kristályos 

vegyületek keletkeztek. A jarositok jelenléte erősen oxidatív, nagy szulfáttartalmú, savas 

közegre utal, ezáltal fontos geokémiai indikátor. Bányabércen a mért átlag pH 3,7 volt 

(CSŐVÁRI 2004), de a mikrokörnyezetekben kisebb pH-értékek is jelentkezhetnek (DOLD 

2005, COHEN 2006). A meddőhányó anyagának környezeti kémiai fejlődése során a pirit 

mennyiségének csökkenésével, a következő évtizedekben a pH növekedésére kell számítani. 

A savas körülmények között stabil jarosit (3-as alatti pH a jarosit esetében, 4–5 pH-nál kisebb 

a plumbojarosit esetében; HOCHELLA et al. 2005), a pH növekedésével instabillá válik és a 

szerkezetében kötött toxikus elemek (pl. Pb, As) kiszabadulnak a szerkezetből. A folyamatot 

lassítja, hogy a jarosit goethitté való átalakulása protonfelszabadulással jár (STOFFREGEN et al. 
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2000), ezáltal sav képződik, bár a savasodás nem annyira intenzív, mint a pirit oxidációja 

során. Következésképpen a jarosit bomlása a savképző folyamatok egyik forrása marad.  

A vizsgálati eredményeim igazolták, hogy a bányabérci jarositok a jarosit–

hidróniumjarosit szilárd elegysor tagjai, ami azért fontos információ, mert a H3O+-

helyettesítés megnöveli a jarosit oldhatóságát a tiszta K-os szélső tag oldhatóságához 

viszonyítva. Ez arra enged következtetni, hogy a bányabérci jarositok szerkezetében 

megkötött toxikus elemek (As, Pb) a jövőben könyebben kikerülhetnek a környezetbe. 

A másik nagyon fontos másodlagos ásványcsoportot a vas-oxid-hidroxidok és vas-

oxid-hidroxid-szulfátok képviselték. A Fe/S arányok és a Raman-spektroszkópiai adatok 

alapján a kőzetfelületeken található vöröses kérgek döntően schwertmannitból és goethitből 

állnak. A goethit kimutatása röntgen-pordiffrakció segítségével nem volt sikeres sem az 

összminták, sem a leválasztott, (32–2, illetve <2 µm alatti) minták esetében. Ez eltér az 

irodalomban közölt adatoktól, ahol szinte minden esetben sikerült azonosítani a goethitet a 

röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok segítségével (JAMBOR & BLOWES 1998; COURTIN-NOMADE 

et al. 2005, 2009; DOLD & FONTBOTÉ 2001), és majdnem mindenhol egyik fő alkotója volt a 

másodlagosan képződött vasas fázisoknak. A bányabérci minták esetében a schwertmannit 

volt a kérgek fő alkotója. A schwertmannit átalakulásának eredményeként rosszul kristályos 

goethit képződött a mintákban, amit a részletes Raman-spektroszkópiás vizsgálatokkal 

sikerült igazolni. A schwertmannit–goethit közötti átalakulás nem egy éles vonal mentén 

történt, együtt is megtaláltuk a két fázis keverékét. Minden esetben a goethitet az üregek külső 

részén, porózusabb részekben, illetve a kérgek szélén találjuk, vagyis olyan helyeken ahol 

fluidummozgás is volt. A schwertmannit goethitté való alakulása azért is fontos, mert az 

átalakulás során proton szabadul fel, tehát pH csökkenést eredményez. A tanulmányozott 

mintákban a schwertmannitok Fe/S atomaránya 4,2-es értéktől kezdődik, ami a közeg nagy 

szulfáttartalmából adódhat, szemben az irodalomban közölt 4,6 (BIGHAM et al. 1990, 1996) 

illetve 4,3-mal (YU et al. 1999). Minden mért goethit a Raman-spektrumok és az EDX 

mérések adatai alapján is szulfáttartalmú volt, ami a savas, nagy szulfáttartalmú közegben 

képződött goethitek esetében nem ritka. A Raman-spektrumokon gyakran láthatóak szerves 

anyagra jellemző rezgési sávok, illetve a kérgek morfológiája is utalt arra, hogy a 

kőzettöredékek barnás bekérgezésének képződésében, illetve a pórusvizek kemizmusának 

átalakításában biogén hatás/mikroorganizmusok is közrejátszhattak. 

A schwertmannit egyértelmű azonosítása azért is fontos eredmény, mert a mérési 

nehézségeken túlmenően elsőnek sikerült kimutatni ezt a fázist magyarországi lelőhelyről. 

Ugyanakkor természetes schwertmannitról is ez az első közölt Raman-spektrum. 
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A vízoldható szulfátok általában rövid életűek és nagyon gyorsan változhat az 

összetételük. A mintákban kimutatott változások is igazolják azt a feltételezést, hogy amikor a 

vízoldható szulfátok összetételét mérjük, tulajdonképpen egy pillanatnyi, vagy legalábbis egy 

átmeneti állapotot mérünk. Már a laboratóriumba való szállítás után is más lehet az ásványos 

összetétel, mint a terepen és a terepen is történik átalakulás. A vízoldható szulfátok kémiája a 

pórusvizek összetételét tükrözi, ezáltal a vizsgálatukkal közvetett információkat nyerünk a 

meddőhányó pórusvizének pillanatnyi összetételéről.  

A vizes kioldás során nyert kémiai összetétel eredményei összhangban voltak az 

ásványtani eredményekkel, a kioldott elemek arra utaltak, hogy a főleg Fe-, Mg- és Al-

szulfátok alkották a mintákat, jelentős Zn-helyettesítéssel. Az oldatban mért magas 

fémkoncentráció igazolta azt is, hogy a vízoldható szulfátok csak átmeneti tárolói a fémeknek 

és savasságnak. 

A meddőhányón és a laboratóriumban kivált vízoldható szulfátok közötti lényeges 

különbség az volt, hogy a meddőhányó felszínén/faláról gyűjtött ásványkivirágzásokban nem 

azonosítottam tiszta vas-szulfátot. Ezekben a mintákban a Fe helyettesítő elemként volt jelen 

a halotrichit-csoport ásványaiban, az epsomitban és alunogénben. A minták begyűjtése után 

3–5 évvel újra elvégzett röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok azt mutatják, hogy nem csak a 

meddőhányón, az időjárás hatásainak kitéve történnek átalakulások a másodlagos 

szulfátokban, hanem laboratóriumi környezetben is, ahol a hőmérsékelt és 

nedvességingadozás alacsonyabb. A laboratóriumi körülmények között képződött új fázisok 

igazolják azt, hogy elengedhetetlen a minták begyűjtés utáni azonnali vizsgálata. 

A vízoldható szulfátmintákon észlelt átalakulási folyamatok oxidációra, 

semlegesítésre (romboklász–coquimbit átalakulás), hidratációra (romboklász–coquimbit 

átalakulás) és esetenként dehidratációra (halotrichit csoport–copiapit átalakulás; epsomit–

hexahidrit–pentahidrit átalakulás) utalnak.  

A sorozatos kioldás módszerét alkalmazva a meddőhányó anyagából nagy 

koncentrációban mértünk toxikus elemeket, azonban ezeknek csak egy része volt 

mobilizálható formában. Az eredmények alátámasztották, hogy szemben a teljes feltárás 

módszerével, a sorozatos kioldás módszere reálisabb képet nyújt az elemek viselkedéséről, ha 

ezek potenciális veszélyessége a kérdés. A sorozatos kioldás eredményeinek ellenőrzésére 

célszerű volt kiszámolni a visszanyerés hatékonyságát.  

Már az első frakcióban a Ca-, Cd-, Zn- és Cu-nek igen jelentős mennyisége 

mobilizálódott, utalva arra, hogy ezek a meddőhányó legmobilisabb és egyben (a Ca 

kivételével) a legveszélyesebb elemei. Az As jelentős mennyiségben goethithez, és/vagy 



 Összefoglaló következtetések 

 113

schwertmannithoz köthető, de az oxidálható frakció is jelentős mennyiségű szulfidhoz kötött 

As-t tartalmazott. Két minta kivételével a S jelentős része mobilis formában volt jelen. Ezek a 

kivételt képező minták döntően jarositot tartalmaztak és a mérési eredmények arra mutattak 

rá, hogy a jarosit a legutolsó frakcióban távozott, jelentős mennyiségű toxikus elemmel 

együtt, amely feltehetően a szerkezetében volt kötötten. A S mobilitása a gipsz oldódásával 

volt magyarázható és összevethető volt a Ca változásával is azokban a mintákban, 

amelyekben gipszet azonosítottam.  

Az oxidálható frakció (F4) képviselte a legszennyezőbb frakciót a mintákban, hiszen 

néhány kivételtől eltekintve ebben a frakcióban nagy volt a kioldott elemkoncentráció. A 

teljes mobilizálhatóság megállapításához a sorozatos kioldás első négy frakciójának összegét 

vettem figyelembe. A teljes kioldás eredményei alapján a tárgyalt elemek koncentráció 

szerinti sorrendje a meddőhányó anyagában a következő volt: Fe > S > Al > Ca > Zn > Pb > 

As > Sb > V > Cu > Tl > Cd. Ez a sorrend megváltozik, ha a mobilizálhatóságot vesszük 

figyelembe: Ca > Cd > Zn > As > Cu > S > Fe > Pb > Tl > V > Al > Sb és valójában ez 

utóbbi sorrend nyújt reális képet az elemek viselkedéséről.  

Az eredmények alapján megerősítést nyert az, hogy ha a meddőhányók veszélyessége 

és az elemek biológiai hozzáférhetősége a fő kérdés, akkor félrevezető lehet egyedül a teljes 

fémkoncentrációt mérni. Ehelyett a sorozatos oldás alkalmazása szükséges, mert a kár-

mentesítés során alkalmazott kezeléshez elengedhetetlen a toxikus fémek mobilizálható-

ságának ismerete. 

Vizsgálataim lehetővé tették a folyamatok általánosítását és hozzájárultak ahhoz, hogy 

egy meddőhányó pillanatnyi állapotának ismeretében a jövőben várható környezetgeokémiai 

folyamatokat megalapozottabban jelezzük előre. 
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TÉZISEK 

1. A bányabérci meddőhányó vizsgálatával egy több évtizedes természetes laboratóriumot 
sikerült megkutatni és az ezen eredményekből levont következtetések jobban általánosíthatók 
az ilyen jellegű szulfidos meddőhányókban zajló folyamatok előrejelzésére, mint a korábbi, 
pontszerűen, döntően felszínről gyűjtött minták vizsgálatainak eredményei. Az is bebizonyo-
sodott, hogy a finomléptékű ásványos fázisösszetétel-vizsgálatok nélkülözhetetlen infor-
mációkat adnak a területen zajló folyamatokról. 
2. Kimutattam, hogy a meddőhányón tömegesen megtalálható jarositok a jarosit–hidrónium-
jarosit szilárd elegysor tagjai. Ez az eredmény azért fontos, mert a hidróniumhelyettesítés a K-
os szélső taghoz képest instabilabb jarositot eredményez. A jarositok kis szemcsemérete is 
hozzájárul a reakcióképességük növekedéséhez. 
3. Megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló nagymennyiségű kálium ellenére 
hidróniumjarosit képződött, ami intenzív oxidációs folyamatokra utal.  
4. Megállapítottam, hogy a plumbojarosit mindig anglesit vagy galenit körül képződik. A 
galenitek körül azonosított anglesitszegély növeli ugyan a galenit ellenállóságát, de hosszú 
távon az erőteljes oxidáció felemészti a galenitet. Az anglesit körül minden esetben ott volt a 
plumbojarosit, mely 4–5 fölötti pH-n kibocsájtja a szerkezetében kötött ólmot.  
5. Raman-spektroszkópia és EDX-SEM segítéségével sikerült kimutatni, hogy a kőzet-
felületeken található vöröses-barnás, esetenként beszáradt gél kinézetű kérgek összetevői a 
schwertmannit és a finomszemcsés, rosszul kristályos goethit voltak. A schwertmannitok 
Raman-spekroszkópiás méréseivel sikerült először kimutatni ezt az ásványt magyarországi 
lelőhelyről, és egyben ez az első, természetes schwertmannitról közölt Raman-spektrum.  
6. A mérésekből számolt Fe/S atomarányok és a Raman-spektroszkópiás eredmények alapján 
a bányabérci schwertmannitok Fe/S atomaránya 4,2-es értéktől kezdődik, szemben az 
irodalomban közölt 4,6-os (BIGHAM et al. 1990, 1996) illetve 4,3-as értékekkel (YU et al. 
1999), ami a közeg nagy szulfáttartalmából adódhat. 
7. Megállapítottam, hogy a schwertmannit–goethit átalakulás nem egy éles vonal mentén 
történt. A goethit először pontszerűen, „gócokban” jelenik meg a mintákban, majd 
fokozatosan válik a domináns alkotóvá a minta egyes foltjaiban, ahol látszólag a porozitás is 
nagyobb volt. Minden vizsgált goethitnek mérhető szulfáttartalma volt. 
8. Kimutattam, hogy a vízoldható szulfátokban nehézfémek voltak kötötten. Mivel ezek a 
szulfátok rövid életűek (a soron következő esőzésekig maradnak meg szilárd formában), ezek 
a megkötött nehézfémek könnyen visszakerülnek a környezetbe. 
9. A mintastabilitás ellenőrzéseként elvégzett vizsgálatok során a minták vízoldható szulfát-
jaiban ásványtani változásokat mutattam ki három év elteltével. A kimutatott változások 
igazolták azt a feltételezést, hogy amikor a vízoldható szulfátok ásványos összetételét mérjük, 
tulajdonképpen egy pillanatnyi állapotot mérünk. Mivel kémiájuk a pórusvizek összetételét 
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tükrözi, vizsgálatukkal közvetett információkat nyerünk a meddőhányó pórusvizének 
összetételéről. 
10. A meddőhányón, illetve a laboratóriumi nedves szitálás utáni finomfrakcióban kivált víz-
oldható szulfátok közötti lényeges különbség, hogy csak az utóbbiakban találtam tiszta vas-
szulfátot. A meddőhányón gyűjtött vízoldható szulfátokban a Fe helyettesítő elemként volt 
jelen a halotrichit-csoport ásványaiban, illetve az epsomitban és az alunogénben. A vízoldható 
szulfátmintákon észlelt átalakulási folyamatok oxidációra, semlegesítésre (romboklász–
coquimbit átalakulás), hidratációra (romboklász–coquimbit átalakulás) és esetenként 
dehidratációra (halotrichit-csoport–copiapit átalakulás; epsomit–hexahidrit–pentahidrit 
átalakulás) utalnak. A laboratóriumi körülmények között képződött új fázisok igazolják azt, 
hogy elengedhetetlen a minták begyűjtés utáni azonnali vizsgálata.  
11. A sorozatos kioldás módszerét alkalmazva kimutattam, hogy a meddőhányó anyaga 
magas koncentrációban tartalmazott toxikus elemeket, de ezeknek csak egy része volt 
mobilizálható formában. A teljes kioldás eredményei alapján a tárgyalt elemek koncentráció 
szerinti sorrendje a meddőhányó anyagában a következő volt: Fe > S > Al > Ca > Zn > Pb > 
As > Sb > V > Cu > Tl > Cd. Ez a sorrend megváltozik, ha a mobilizálhatóságot vesszük 
figyelembe: Ca > Cd > Zn > As > Cu > S > Fe > Pb > Tl > V > Al > Sb, és valójában ez 
utóbbi sorrend nyújt reális képet az elemek viselkedéséről. Ezáltal megerősítést nyert az, hogy 
ha a meddőhányók veszélyessége és az elemek biológiai hozzáférhetősége a fő kérdés, akkor 
nem elég a teljes elemkoncentrációt mérni, hanem a sorozatos oldás alkalmazása szükséges.  
12. A SEM-EDX és a Raman-spektroszkópia együttes alkalmazásával kimutattam, hogy a 
bányabérci meddőhányó fő arzénforrását az arzéntartalmú piritek jelentik.  
13. A pirit viszonylag nagy mennyisége a meddőben azt jelzi, hogy a savasodás folyamata fél 
évszázad elteltével is folytatódik, várhatóan az elhordás és újbóli lerakás után is. Ugyancsak 
hozzájárulnak a savasodáshoz a Fe-tartalmú bányabérci szfaleritek.  
14. A bányabérci meddőhányón azonosított nagymennyiségű jarosit és a sorozatos oldás 
eredményei alapján igazolódott, hogy alacsony pH-n a jarosit stabil, ami azt is jelenti, hogy a 
magában foglalt toxikus elemeket stabilizálja. Az eredmények tükrében kijelenthető, hogy 
egy meddőhányó környezeti kockázatának dinamikáját is szükséges vizsgálni, nem elég egy 
statikus, a piritet és a teljes kémiai összetételt figyelembe vevő megközelítés.  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Az immár tíz éves közös munkáért, a témavezetésért, a bizalomért, barátságért, támogatásért 

és a sok biztatásért témavezetőmnek, Weiszburg Tamásnak mondok köszönetet. Köszönöm 

Szabó Csabának, másik témavezetőmnek a támogatást, a bizalmat, a sok segítséget és azt, 

hogy elfogadta hat évvel ezelőtt a témaváltoztatást. A kutatásom során számos tanárom és 

kollégám segített. Kiemelten köszönöm Dódony Istvánnak a beszélgetéseket, azt, hogy 

mindig volt ideje arra, hogy a kérdéseimre válaszoljon, köszönöm a barátságát, a sok-sok 

bátorítást és támogatást, és nem utolsósorban a felejthetetlen doktori szigorlatot. Pekker 

Péterrel megszámlálhatatlan órát töltöttünk el a pásztázó elektronmikroszkóp mellett. Nagyon 

köszönöm a sok jó hangulatú mérést és azt, hogy mindig számíthattam rá. A dolgozatban 

szereplő Raman-spekroszkópiás mérések nagy részét a Bécsi Egyetem Ásványtani 

Intézetében végeztem, ahol három hónapig CEEPUS-ösztöndíjas voltam. Itt Lutz Nasdala volt 

nagy segítségemre, aki szakmai támogatása mellett lehetőséget biztosított arra, hogy egy rövid 

ideig tagja lehessek a Marie Curie Chair of Excellence in Mineral Spectroscopy (MINSPEC) 

csoportnak. Az eredményeim egy jelentős része itt született. Lutz Nasdalán kívül Váczi 

Tamás nyújtott nagyon sok segítséget a bécsi tartózkodásom során (is). Neki is külön 

köszönöm. A Raman-térképek elkészítéséért is neki tartozom köszönettel. Az ICP-AES és 

ICP-MS mérések a Magyar Állami Földtani Intézetben készültek és a mérésekhez kapcsolódó 

kérdésekben Bartha András és Bertalan Éva segítettek. Bartha András három év távlatából is 

válaszolt a kérdéseimre, amit külön köszönök neki. A röntgen-pordiffraciós mérések nagy 

része az ELTE Ásványtani Tanszékén készült, a mérések elvégzéséért Tóthné Király Juditot 

és Lovas Györgyöt illeti köszönet. Köszönöm vegyész kollegámnak, Bundula Róbertnek a 

kémiai részben nyújtott segítséget, azt, hogy időt szánt arra, hogy elmagyarázza a sorozatos 

oldás során használt reagensek hatásait. Csabai Tibornak nagyon sok köszönettel tartozom az 

alapvető kémiai folyamatokról folytatott beszélgetésekért, a sok-sok konzultációért, a kémiai 

rész figyelmes átnézéséért, a dolgozat utolsó előtti verziójának az átnézéséért, azért, hogy a 

feltett kérdéseimre mindig választ adott. Barátként is mellettem volt és az elején a 

bizalmatlanságával, később meg bizalmával és támogatásával segítette munkám. Köszönöm 

Szakáll Sándornak az átalakulásokról nyújtott szakmai konzultációt, Kristály Ferencnek a 

sokéves barátságot, a sok-sok szakmai konzultációt és az esetenkénti közös munkáknál a jó 

hangulatot. A technikai problémák megoldásában a tanszéki tartózkodásom alatt Rábl 

Erzsébet, Bokorné Schád Erzsébet és Barossné Szőnyi Angéla segítettek nagyon sokat. 
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Angikának külön köszönöm a végtelen kedvességét és a biztatást. Számos értékes 

szakirodalom megszerzésében segített Majercsik Csaba, akinek ezúton is köszönöm azt, hogy 

számára nem léteztek lehetetlenek. Köszönöm Lóránth Csanádnak és Takács Ágnesnek a 

Gyöngyösoroszival kapcsolatos szakirodalom gyűjtésében nyújtott segítséget. Köszönöm a 

tanszéki kollegáimnak és barátaimnak, Tóth Erzsébetnek, Cora Ildikónak, Jánosi Melindának, 

Orbán Richárdnak, Pekker Péternek és Kóthay Klárának a sok közös élményt, a tanszéki 

kávézásokat, beszélgetéseket és a sok biztatást. A jelenlegi MOL-os munkatársaknak Szinger 

Balázsnak, Balázs Endrének és Martiné Endresz Beatrixnak sok köszönettel tartozom a 

nagymértékű bizalomért, biztatásért és a sok segítségért, azért, hogy a dolgozat elkészítésének 

utolsó szakaszában próbáltak tehermentesíteni. Hartmann Éva barátnőmnek köszönöm a sok-

sok jó hangulatú beszélgetést, vidámságot, bátorítást és bizalmat. Külön köszönöm, hogy 

elfogadta azt, hogy a dolgozat megírásának utolsó szakaszában nem jutott semmire időm. 

Váczi Tamásnak végtelenül sokat köszönhetek. Köszönöm a dolgozat megírása során nyújtott 

támogatást, a sok szakmai és technikai segítséget, azt hogy nagyon türelmes volt hozzám és 

bízott bennem, bátorított. Köszönöm, hogy a dolgozatot többször is alaposan átnézte és 

felhívta a figyelmemet a hibákra. Végezetül, de nem utolsósorban nagy köszönettel tartozom 

szüleimnek, és nővéremnek azért, hogy azzá lettem, aki vagyok.  

KÖSZÖNÖM! 
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FARKAS IZABELLA MELINDA 
 

A GYÖNGYÖSOROSZI TÉRSÉGÉBEN TALÁLHATÓ BÁNYABÉRCI MEDDŐHÁNYÓ 
KÖRNYEZETÁSVÁNYTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA 

 
A gyöngyösoroszi ércbányászat során és utána kialakult környezetszennyezés Magyarország 
egyik legismertebb és legtöbbet vizsgált környezeti problémája. A bányászat során képződött 
meddőhányók környezetszennyező hatása és ezeknek a hatásoknak a kiküszöbölése fontos 
környezetásványtani kérdéseket vet föl. Az elsődleges szulfidok oxidációja során képződő 
másodlagos ásványok döntően szulfátok és oxid-hidroxidok vagy oxid-hidroxid-szulfátok. A leg-
többjük nagyon finom szemcsés, nagy adszorpciós képességekkel. Az érces meddőhányókon 
képződő másodlagos szulfátásványok csak viszonylag rövid ideig stabilak és bomlásukat újabb 
savképződési folyamatok kísérik. Munkám célja az volt, hogy átfogó képet adjak az ásványtani 
vizsgálatokon keresztül egy szulfidos meddőhányón zajló folyamatokról. Az ásványok azono-
sítása és ezek jellemzése lehetővé tette azoknak a potenciális veszélyeknek a feltárását, melyeket 
az azonosított ásványok további mállása eredményez. A másodlagos ásványok vizsgálata fontos 
információkat hordoz a területen zajló folyamatokról és az itt uralkodó pH-viszonyokról. 

Három nagy csoportját különítettem el a területen képződött másodlagos ásványoknak, 
ezeket jellemzem a dolgozatban: a jarosit-csoportot, a vas-oxid-hidroxidokat és vas-oxid-
hidroxid-szulfátokat, valamint a vízoldható szulfátokat. Az alkalmazott vizsgálati módszerek a 
röntgen-pordiffrakció (XRD), elektronmikroszkópia és röntgenspektrometria (SEM-EDX), 
Raman-spektroszkópia és sorozatos kioldás (ICP-MS és ICP-AES mérések) voltak.  

A vizsgálati eredmények arra világítottak rá, hogy a víz–ásvány kölcsönhatások mikro-
környezetekben jelentkeznek és a finom léptékű ásványosösszetétel-vizsgálatok adnak csak 
pontos információt ezekről a folyamatokról. A meddőhányó szulfidjainak bomlása során 
nagymennyiségű Zn, As, Cd, Fe, Pb és Cu szabadult ki. A területen található pirit viszonylag nagy 
mennyisége azt jelzi, hogy a savasodás folyamata még folytatódik. Ugyancsak hozzájárulnak a 
savasodáshoz a bányabérci szfaleritek, Fe-tartalmukból adódóan. A bányabérci meddőhányón 
tömegesen megjelenő, a jarosit–hidróniumjarosit folytonos elegysorba tartozó ásványok arra 
utaltak, hogy a meddőanyag erősen oxidatív, nagy szulfáttartalmú, savas közeg volt. A kőzet-
felületeken található vöröses kérgek összetétele schwertmannit és goethit, helyenként pedig 
jarosit–goethit keveréke volt. A schwertmannit átalakulásának eredményeként rosszul kristályos 
goethit képződött a mintákban, a fázisokat és az átalakulást részletes Raman-spektroszkópiás 
vizsgálatokkal sikerült kimutatni. Minden mért goethitnek szulfáttartalma volt. A Raman-
spektroszkópiás eredmények és a SEM-EDX mérésekből számolt Fe/S atomarányok alapján a 
bányabérci schwertmannitok Fe/S atomaránya 4,2-es értéktől kezdődik, ami a közeg nagy 
szulfáttartalmából adódhat. A vízoldható szulfátok általában rövid életűek és összetételük nagyon 
gyorsan változhat. Kémiájuk a pórusvizek összetételét tükrözi. A mintákban kimutatott változások 
igazolták azt a feltételezést, hogy összetételük egy pillanatnyi állapotot mutat. A vízoldható 
szulfátmintákon észlelt átalakulási folyamatok oxidációra, semlegesítésre, hidratációra és eseten-
ként dehidratációra utalnak. A sorozatos kioldás módszerét alkalmazva kimutattam, hogy a 
meddőhányó anyaga magas koncentrációban tartalmazott toxikus elemeket, de ezeknek csak egy 
része volt mobilizálható formában. A mobilizálhatósági sorrend a következő volt: Ca > Cd > Zn > 
As > Cu > S > Fe > Pb > Tl > V > Al > Sb.  

Az ásványtani adatok és a sorozatos oldás eredményei jó egyezést mutattak. Ugyanakkor 
sikerült bemutatni azt is, hogy ha a meddőhányók veszélyessége és az elemek biológiai 
hozzáférhetősége a fő kérdés, akkor nem elég a teljes elemkoncentrációt mérni, hanem a sorozatos 
oldás alkalmazása szükséges. A valós környezeti hatások felméréséhez és a kármentesítés során 
alkalmazott kezelés tervezéséhez elengedhetetlen a toxikus elemek mobilizálhatóságának ismerete.  
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IZABELLA M. FARKAS  
 

ENVIRONMENTAL MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL STUDIES  
ON THE BÁNYABÉRC WASTE DUMP IN THE GYÖNGYÖSOROSZI MINING AREA, HUNGARY 

 
The environmental pollution formed as a result of the Gyöngyösoroszi ore mining processes is the 
best-known and most studied environmental problem in Hungary. The waste dumps formed 
during mining processes pose potential hazards. Their impact is a function of the mineralogy and 
geochemistry of the ore deposit, the mining methods, and the climate. During the oxidation of 
primary sulphides secondary minerals, mainly sulphates, iron oxyhydroxides and iron 
oxyhydroxy-suphates are formed. These are very fine grained with high adsorption capacity and 
are relatively unstable. During their decomposition acid is produced. My aim was to give an 
overall picture through mineralogical characteristics about processes observed in the waste dump. 
The identification and characterization of minerals present gave us the opportunity to explore the 
potential hazards related to further weathering of identified mineral phases. The analyses of 
secondary minerals provide information about chemical processes and the prevailing pH 
conditions on site.  

Three major groups of minerals were distinguished, and these are characterized in detail in 
the dissertation: the jarosite-group minerals, the iron oxyhydroxides and iron oxyhydroxide sul-
phates and the water-soluble sulphates. The analytical methods used for their characterization 
were X-ray powder diffraction (XRD), scanning electron microscopy equipped with an X-ray 
energy dispersive spectrometer system (SEM-EDX), Raman spectroscopy and a sequential 
extraction method (chemical composition measured using ICP-AES and ICP-MS).  

The results have shown that water–mineral interactions take place in microenvironments 
and only the fine-scale studies of the mineralogical composition provide us accurate information 
about these processes. During the weathering of sulphides present in the waste dump, large 
amounts of Zn, As, Cd, Fe, Pb and Cu are released. The large quantity of pyrite suggests that the 
acidification will continue over the next years. The Fe containing sphalerites also contribute to 
acid production. The masses of minerals belonging to the continuous solid-solution series of 
hydroniumjarosite–jarosite represent the most common secondary minerals formed on the 
Bányabérc waste dump and their presence indicate a highly oxidative and highly acidic 
environment with high sulphate content. The reddish-brown coatings on the rock surfaces were 
composed of schwertmannite and goethite, and rarely of a jarosite–goethite mixture. The poorly 
crystalline goethite formed during schwertmannite transformation which was identified using 
Raman spectroscopy. All of the goethites identified have sulphate content. In the schwertmannites 
from Bányabérc, the Fe/S ratio starts at 4.2. This lower value can be explained by the high 
sulphate content of the system. The water-soluble sulphates are usually ephemeral, their 
composition may change very quickly. The observed changes confirm that the mineralogical 
composition reflects a temporary state. The study of efflorescence salts helps to understand the 
transient pore water composition of the waste dump. The transformations observed on water-
soluble sulphates indicates oxidation, neutralization, hydration, and in some cases dehydration 
processes. The sequential extraction measurements were used to define the readiness of the 
constituents to be released in the environment. The mine waste samples contained elevated 
concentrations of toxic elements but only a part will be released in the environment. The mobility 
order of the elements was: Ca > Cd > Zn > As > Cu > S > Fe > Pb > Tl > V > Al > Sb.  

The results showed a good agreement between mineralogical and sequential extraction 
data. It was confirmed that if the main issue is to assess the potential toxic effect of the waste 
dump sequential extraction has to be used instead of bulk chemical composition measurements. 
During remediation processes it is essential to know the mobility of toxic elements.  
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1. MELLÉKLET 

 
 
 
1. rész – Mintalista 
2. rész – Érccsiszolatokon és szemcsepreparátumokon mért SEM-EDX eredmények 

és a számolt Fe/S arányok 
 
 
 
 
 
 
 

Az 1. melléklet 1. része a mintalistát mutatja a makroszkópos leírásokkal és a megjelölt 
vizsgálati módszerekkel. A dolgozatban az egyszerűség kedvéért mintajelöléseknek számokat, 
illetve betűket használtam. A vizsgálati módszerek oszlopban a SEM-EDX és a Raman-
spektroszkópiás méréseket nem jelöltem, ezek nagy száma miatt. A vizsgálati módszerek 
oszlopban azoknál a mintáknál, amelyekből elemi cellaértékeket számoltam, megadtam a 
dolgozatban használt mintajelölést is. A dolgozatban alkalmazott sorozatos oldás és vizes 
oldás mintáinak jelöléseit szintén tartalmazza a táblázat.  
 
Az 1. melléklet 2. része azokat a mérési adatokat tartalmazza, melyekből a másodlagos 
ásványok csoportosítására használt Fe/S atomarányokat számoltam. Az első oszlopban 
feltüntettem a dolgozatban használt mintajelöléseket. (lásd 6., 7., 9. és 10.  táblázatok).  
Az érccsiszolatokon valamint a szemcsepreparátumokon 398 EDX-SEM mérés készült. 
Ezeknek csak a vas-szulfátokra (illetve oxidokra) vonatkozó adatai láthatók a 1. melléklet 2. 
részében. Minden olyan pontban készültek Raman-spektroszkópiás mérések ahol SEM-EDX-
szel mértem. Ezen kívül még számos szemcsefelületen végeztem mérést ezzel a módszerrel. 
416 Raman-spektrumot rögzítettem és ezek alapján értékeltem az eredményeimet.  
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Mintalista 

1. melléklet – 1. rész 

Minta jelölése Alminta Makroszkópos leírás

BBm11

A kőzet felületén vastagon, döntően piszkossárga jarositos bevonat 
található. A minta oldalán hematit látható. A jarositban kőzettörmelék, 
kvarcszemcsék és helyenként gipszkiválások figyelhetők meg. Kevés 
szfaleritszemcse is jelen van a jarositos kéregben. sztereo XRD

BBm11a hematitos rész sztereo XRD

BBm5

Zöldes színű kiválás a meddőhányó falán, mely nem kőzetdarabon van 
rajta, hanem szemcsés anyag ami nem kompaktálódott. A zöld színű 
szemcsék sztereomikroszkóp alatt zsírfényűek, hasadás nem figyelhető 
meg a felületükön. Helyenként jarositkiválás látható, elszórtan szfalerit 
szemcsékkel. Gipsztűk is azonosíthatók. sztereo XRD

BBm6 összminta

Döntően sárga színű minta, helyenként zöldes színű szemcsék láthatók 
benne. Nagymennyiségű kvarcot tartalmaz a bevonat. Piritek és 
gipsztűk is azonosíthatók a mintában sztereo XRD

500 XRD
500-250 XRD
250-125 XRD
125-63 XRD
63-32 XRD

32-2 XRD
elemi cella-
E

2 XRD vizes oldás-I

BBm3

Sötétszürke mállott kőzetanyag nagyon magas pirittartalommal. A 
meddő falában egy sötétszürke foltként volt jelen. Nagyon magas 
pirittartalmú, erőteljes bomló szulfidszagú. Ép piritkristályok is látszanak 
benne. Nagy tömeges  kvarcdarabok (0,5-1 cm) is láthatók benne. sztereo XRD

BBm8

Szürke színű mállott kőzetdarab melyben kevés sárga színű 
jarositcsomó is található. Ez utóbbi valószínű a mintavétel során 
"kontaminálódott". Sötét foltként volt jelen a meddőhányó falában, mely 
nagyon sok piritszemcsét tartalamaz, helyenként pedig csak tömeges 
pirit alkotja. Gipsztűk és kvarcok is láthatók benne. Gyakorlailag egy 
bomló kőzetdarab ami nagy mennyiségű piritet tartalmazott. A pirit 
bomlása a kőzet teljes szétmállást eredményezte. Helyenként kisebb 
foltokban jarosit figyelhető meg, főleg üregekben. Elszórtan 
szfaleritszemcsék is láthatók. sztereo XRD

BBk1

Világosabb szürke színű kőzetdarab, mely nagy mennyiségű piritet 
tartalmaz elszórtam a kőzetben. Foltokban piritcsomók is láthatók 
benne. A pirit környeztében néhol jarosit látható. Gipsztűk itt is jelen 
vannak és néhol elmállott földpátot(?) látni.  sztereo XRD

BBm4

Egy kb. 3 cm átmérőjű kőzetdarab melynek egyik oldala látszólag 
tömeges pirit, melyben ép piritszemcsék is látszanak. A pirit felületén 
jarositos kiválás látható. sztereo

BBm12

szürkés színű mállott kőzetdarab jarosit foltokkal. Nagyon sok pirit 
látható hintésként  a kőzetben amely mállásának eredményeként 
elmállott  a kőzet is. A jarositos kiválás között is láthatóak elszórtan 
piritszemcsék. sztereo XRD

BBm9

Sárga és fekete színű anyag együttes megjelenése melyek között 
átmenet van. Az átmeneti zónából gyűjtöttem a feltárt  falból úgy, hogy 
mindkét típust tartalmazza a minta. A sötétszürke, majdnem fekete 
anyagban nagyon magas a pirittartalom. Foltokban itt is jarositos 
kiválások vannak. A sárga színű anyag sok kvarszemcsét tartalmazott. 
Úgy tűnik mintha  a kvarcszemcséket a jarosit tartaná össze. 
Hintésként piritszemcsék láthatók itt is. A felületen gipsztűk vannak. XRD

BBm9b szürke színű - átmenet a fekete és a sárga anyag között sztereo XRD
BBm9a sárga színű por, a sárga részt mintáztam sztereo XRD

BBa1
Sárga színű, döntően jarositból álló anyag benne kőzettörmelékekkel. 
Kiválásként jelentkezett kőzetfelületen. Gipsztűk láthatók  a felületen. sztereo XRD érccsiszolat

BBm16 bulk

Kőzetdarab felületén kivált gélszerű, vörösesbarna kéreg, a másik 
oldalon meg jarositos kéreg. A jarositos kérget gipsztűk borítják 
vastagon. A géles bevonat üveghatású, helyenként úgy tűnik, mintha 
felhólyagosott volna. A jarositos kéreg legalább két színárnyalatú, sárga 
és vöröses, narancsos sárga. Ugyanezzel a mintajelöléssel két kisebb 
kőzetdarabot is gyűjtöttem még melyek felületén szintén hasonló géles 
bevonat és jarosit volt, gipsztűkkel. A kőzetdarabokban piritkristályok 
láthatók. sztereo XRD

500 XRD
500-250 XRD

250-125 XRD
sorozatos 
oldás-A

125-63 XRD
63-32 XRD
32-2 XRD
2 XRD vizes oldás-H

Vizsgálati módszerek
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Mintalista – folytatás 
 

1. melléklet – 1. rész 

Minta jelölése Alminta Makroszkópos leírás

BBm18 összminta

Kőzetdarab felületén géles és jarositos kiválások láthatók. A teljes 
felületet gipsztűk borítják. A géles kérgen itt is hólyagok figyelhetők 
meg. A jarosit bevonat között is sok kőzettörmeléket találunk. sztereo XRD

500 XRD
500-250 XRD
250-125 XRD
125-63 XRD
63-32 XRD
32-2 XRD
2 XRD

BBm2 összminta

Nagy kőzetdarab (kézipéldány méretű), felületén citromsárga 
kiválással és géles kéreggel. A jarosit között helyenként gömbös 
formájú vöröses bevonat látható. A géles bevonat itt is hólyagos. sztereo XRD

500 XRD
500-250 XRD
250-125 XRD

125-63 XRD
sorozatos 
oldás-D

elemi cella-
F

63-32 XRD

32-2 XRD
sorozatos 
oldás-E

elemi cella-
G

2 XRD vizes oldás-F

BBm14 összminta

Kőzetdarab vastag citromsárga jarositbevonattal. A jarositban 
kőzettörmelékek láthatók. Gipsztűk borítják a jarositos kéreg 
felületét. sztereo XRD

elemi cella-
B

500 XRD
500-250 XRD
250-125 XRD
125-63 XRD
63-32 XRD

32-2 XRD
sorozatos 
oldás-C

elemi cella-
A

2 XRD vizes oldás-G

BBm2a

Kőzetdarab vastag narancssárga jarositbevonattal. A jarositban 
kőzettörmelékek láthatók. Gipsztűk borítják a jarositos kéreg 
felületét. sztereo XRD

BBm1

Kőzet felületén vékony jarositos kéreg, vékonyabb mint a korábbi 
mintákon. A jarositos kérgen itt is láthatók a gipsztűk. A kőzet 
fedőandezit, amely üde, sötét színű andezit. Nagyon vékony réteg 
vörösesbarna géles bevonat is látható a felületen. vékonycsiszolat sztereo XRD érccsiszolat

BBm15

Egy darab nagyobb kőzet (~15x10 cm-es) melynek felületét vastag  
narancsos-vöröses színű jarosittartalamú kéreg borítja. Az egyik 
oldalon vörösesbarna géles bevonat borítja a kőzetfelületet. A 
géles bevonat hólyagos. A jarosittartalmú bevonatot 
nagymennyiségű gipsztű borítja. 2 kisebb darab kőzet tartozik még 
ehhez a mintához (~5X5 cm) melyeket szintén jarosittartalamú 
bevonat borít vastagon. A kőzetdarabok nagyon mállottak és 
számos piritszemcsét tartalmaznak. sztereo XRD

BBm17

Az andezitdarab felületén vörösesbarna géles bevonat látható, 
hólyagos felülettel. Gipsztűk is vannak a felületen, melyeket 
helyenként "körbefolyt" ez a gélszerű anyag. Nagyon kis foltokban 
vöröses-sárgás jarositos kiválások is megfigyelhetők a 
kőzetfelületen. vékonycsiszolat sztereo érccsiszolat

BBm10
Vörösessárga jarosittartalamú minta, benne számos 
kőzettörmelékkel és gipsztűvel. sztereo XRD

BBm13

Kőzet felületén jarositkiválás és egy foltban hematit is 
azonosítható. A kőzetben és a jarosittartalmú kéregben számos 
piritkristály azonosítható. sztereo XRD

BBm7

Kőzet felületén vöröses géles bevonat, helyenként jarosittal 
(foltokban). A felületen sok a gipsztű. A kőzet pirittartalma magas. 
A vörösesbarna géles bevonatban is gipsztűk láthatók és úgy tűnik 
mintha ez a gélszerű anyag ráfolyt volna a tűkre és utána 
megszilárdult volna. sztereo érccsiszolat

elemi cella-
D

BBev1
Kőzet felületén látható vörsesbarna géles bevonat. A gélben 
gipsztűk láthatók és  foltokban jarosit is jelen van. vékonycsiszolat sztereo XRD

BBev7
Kőzet felületén megjelenő barnásvörös színű géles bevonat és 
jarosit foltok. vékonycsiszolat sztereo

Bbg1 

Egy hosszú, száraz időszak után,  a meddőhányó falán kivált 
vízoldható szulfátok sárgás-fehéres kiválása. Megjelenése gömbös 
volt, önálló tűs kristályok nem voltak láthatók benne. sztereo XRD érccsiszolat

BBf1

Egy hosszú, száraz időszak után,  a meddőhányó falán kivált 
vízoldható szulfátok fehéres színű kiválása. Gömbös mejelenésű 
volt. sztereo XRD érccsiszolat

BBf2

Egy hosszú, száraz időszak után,  a meddőhányó falán kivált 
vízoldható szulfátok fehéres színű kiválása. Gömbös mejelenésű 
volt. sztereo XRD érccsiszolat

Vizsgálati módszerek
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Mintalista – folytatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet – 1. rész 

Minta jelölése Alminta Makroszkópos leírás

BBm16j
Kőzet felületén található sötétebb narancssárga jarosittartalamú 
bevonat, melyben számos gipsztű is található. sztereo XRD

sorozatos 
oldás-B

elemi cella-
C

BBev1_B
Kőzet felületén látható vörsesbarna géles bevonat. A gélben 
gipsztűk láthatók és foltokban jarosit. sztereo érccsiszolat

BBev1_C
Kőzet felületén látható vörsesbarna géles bevonat. A gélben 
gipsztűk láthatók és foltokban jarosit. sztereo érccsiszolat

BBev1_D
Kőzet felületén látható vörsesbarna géles bevonat. A gélben 
gipsztűk láthatók és foltokban jarosit. sztereo érccsiszolat

BBev1_A
Kőzet felületén látható vörsesbarna géles bevonat. A gélben 
gipsztűk láthatók és foltokban jarosit is megjelenik. sztereo érccsiszolat

vékonycsiszolat
vékonycsiszolat
vékonycsiszolat

TVK 15,8 m
TVK 18,2 m
TVK 23,9 m

Vizsgálati módszerek

Kékesi Andeztit Formáció - fúrásból
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Érccsiszolatokon és szemcsepreparátumokon mért SEM-EDX eredmények és a számolt 
Fe/S arányok 

 

1. melléklet – 2. rész 

K Fe S Al Si P As K2O Fe2O3 SO3 Al2O3 SiO2 P2O5 As2O5
1 14k_04_01 1,22 5,75 35,75 16,83 6,93 51,10 41,98
2 BBa1cs_05_02 1,27 1,32 3,45 36,07 16,30 0,96 0,41 0,62 4,15 51,56 40,65 1,81 0,87 0,96

1,27 1,32
3 14k_05_01 1,29 39,40 17,51 56,32 43,68
4 BBa1cs_01_01 1,31 1,42 4,43 36,06 15,76 1,34 0,60 5,33 51,54 39,32 2,52 1,28
5 14k_01_01 1,32 1,37 3,60 36,60 15,92 0,71 1,07 4,33 52,32 39,71 1,35 2,29

1,32 1,37 3,73 37,98 16,52 4,49 54,29 41,21
6 14k_03_01 1,32 0,72 39,43 17,15 0,87 57,36 42,77
7 6k1cs_01_01 1,33 1,63 6,14 34,08 14,76 3,74 7,39 48,72 36,83 7,07
8 BBev1csB_11_01 1,35 1,55 5,99 33,75 14,38 3,43 0,20 0,77 7,21 48,24 35,86 6,48 0,44 1,76

1,35 1,55
9 BBa1cs_05_01 1,35 1,41 2,86 37,59 15,94 0,89 0,38 0,38 3,44 53,73 39,77 1,67 0,80 0,58

1,35 1,41
10 BBa1cs_01_03 1,39 1,48 4,35 37,20 15,43 1,19 0,39 5,25 53,18 38,49 2,25 0,83
11 BBev1csB_15_01 1,41 1,67 7,01 34,07 13,85 3,55 0,29 0,42 8,45 48,70 34,54 6,71 0,63 0,97

1,41 1,67
12 BBev1csC_10_01 1,41 1,62 6,23 35,46 14,48 2,56 0,40 7,50 50,68 36,12 4,84 0,85
13 Bbg1cs_01_05 1,42 1,64 2,38 37,56 15,17 2,71 0,23 2,87 53,69 37,83 5,12 0,49
14 BBev1csB_12_01 1,44 1,64 5,58 34,87 13,94 3,59 0,82 6,73 49,85 34,77 6,78 1,87

1,44 1,64
15 BBev1csB_11_02 1,45 1,63 5,81 35,00 13,87 2,95 0,67 0,60 7,00 50,03 34,60 5,57 1,43 1,38

1,45 1,63
16 BBa1cs_01_02 1,47 1,52 4,86 38,45 15,06 0,73 0,11 5,85 54,97 37,97 1,38 0,24
17 2k1cs_02_05 1,49 5,68 38,93 15,04 6,84 55,65 37,51
18 14k1cs_02_05 1,50 0,80 41,53 15,90 0,97 59,37 39,66
19 14k1cs_03_01 1,50 1,15 41,37 15,83 1,38 59,13 39,48
20 14k1cs_03_02 1,53 0,98 41,77 15,68 1,18 59,70 39,11
21 BBev1csC_11_01 1,53 1,58 5,07 39,09 14,65 0,51 0,24 6,11 55,88 36,53 0,97 0,51
23 2k1cs_04_01 1,54 1,51 4,93 39,56 14,77 0,29 5,94 56,55 36,85 0,66

1,54 1,51
22 2k2cs_04_03 1,54 4,77 39,96 14,89 5,74 57,13 37,13
24 2k2cs_04_01 1,56 4,70 40,22 14,77 5,66 57,49 36,85
25 14k1cs_01_02 1,56 0,52 42,32 15,38 0,63 60,50 38,87
26 14k1cs_04_01 1,56 1,40 41,83 15,45 1,68 59,79 38,53
27 14k2cs_02_01 1,56 1,80 41,64 15,36 2,17 59,53 38,30
28 Bbm17cs_04_02 1,58 1,71 2,08 39,57 14,38 1,90 0,44 0,23 2,51 56,57 35,87 3,59 0,94 0,52

1,58 1,71
29 BBev1csC_12_01 1,59 1,63 5,22 39,57 14,27 0,50 0,28 6,29 56,56 35,61 0,94 0,59
30 Bbm17cs_04_01 1,61 1,76 1,78 39,88 14,21 2,05 0,51 0,19 2,14 57,00 35,45 3,87 1,09 0,44

1,61 1,76
31 18k2cs_04_01 1,80 2,13 2,13 40,71 12,98 3,63 2,57 58,19 32,38 6,87
32 18k2cs_04_02 1,85 2,22 2,14 40,84 12,66 3,95 2,58 58,37 31,59 7,46
33 BBev1csB_07a_03 1,96 1,83 2,35 42,59 12,49 0,57 0,41 0,95 0,63 2,83 60,88 31,17 1,08 0,88 2,80 0,97

1,96 1,83
34 2k1cs_04_04 1,99 1,90 1,51 45,01 13,08 0,58 1,82 64,34 32,50 1,34

1,99 1,90
35 2k2cs_01_01 2,04 2,04 2,11 44,40 12,48 0,88 0,52 2,55 63,47 31,12 1,67 1,20

2,04 2,04
36 2,11 1,99
37 Bbm7cs_01_06 2,36 2,01 0,89 42,12 10,27 1,70 0,70 1,10 3,83 1,07 60,21 25,62 3,20 1,50 2,52 5,87

2,36 2,01
38 2k2cs_01_03 2,40 2,37 1,60 47,10 11,29 0,78 0,48 1,93 67,33 28,17 1,46

2,40 2,37
39 Bbm17cs_07a_04 2,58 2,57 2,87 45,74 10,19 1,35 0,82 0,63

2,58 2,57 3,46 65,38 25,41 2,55 1,76 1,44
40 BBev1csB_06_04 2,90 2,57 41,44 8,21 4,42 1,80 2,11 2,13 59,24 20,47 8,34 3,86 4,83 3,26

2,90 2,57
41 2k2cs_01_02 2,95 2,74 1,70 47,30 9,22 2,04 1,52 2,04 67,61 23,01 3,85 3,49

2,95 2,74
42 BBev1csB_10_02 2,97 2,65 0,76 46,57 9,02 1,60 1,00 1,06 1,59 0,91 66,56 22,51 3,01 2,13 2,43 2,45

2,97 2,65
43 BBev1csC_05_01 3,28 3,34 46,58 8,15 4,35 0,82 1,35 66,59 20,34 8,22 1,75 3,10

3,28 3,34
44 Bbm7cs_01_01 3,29 2,64 0,20 47,01 8,21 1,71 0,71 1,93 1,85 0,24 67,20 20,48 3,29 1,52 4,42 2,84

3,29 2,64
45 2k1cs_04_03 3,84 55,48 8,30 79,31 20,69
46 BBev1csB_05b_06 4,10 2,98 48,92 6,85 1,55 0,82 2,25 2,04 69,93 17,09 2,93 1,76 5,15 3,13

4,10 2,98
47 BBev1csC_03_01 4,16 4,00 55,14 7,63 0,70 0,29 78,82 19,02 1,50 0,66

4,16 4,00

Oxidos tömeg% összetétel

Minta neve
Fe/S 
arány

Fe+Al/S
+P+As 
arány

Kation wt%

Jel.
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Érccsiszolatokon és szemcsepreparátumokon mért SEM-EDX eredmények és a számolt 
Fe/S arányok – folytatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet – 2. rész 

K Fe S Al Si P As K2O Fe2O3 SO3 Al2O3 SiO2 P2O5 As2O5
48 BBev1csB_07a_04 4,21 3,55 53,60 7,33 0,65 0,80 1,23 76,61 18,27 1,38 1,84 1,89

4,21 3,55
49 BBev1csB_10_01 4,22 3,64 51,46 7,02 1,26 1,04 0,75 1,71 73,56 17,50 2,37 2,23 1,71 2,62

4,22 3,64
50 BBev1csC_03_03 4,22 4,23 53,16 7,23 1,77 0,73 0,48 75,99 18,03 3,34 1,55 1,10

4,22 4,23
51 Bbm7cs_07_14 4,26 3,45 52,88 7,13 1,05 1,14 1,16 75,59 17,78 2,24 2,62 1,78

4,26 3,45
52 BBev1csB_04c_07 4,30 3,39 51,96 6,94 0,67 0,73 1,34 1,64 74,28 17,31 1,26 1,56 3,07 2,52

4,30
53 BBev1csB_07a_01 4,30 4,04 54,40 7,27 0,49 0,66 0,33 0,66 77,77 18,13 0,92 1,42 0,76 1,01

4,30 4,04
54 16k2cs_06_04 4,42 0,21 50,14 6,52 5,39 0,71 0,25 71,67 16,27 10,18 1,62
55 BBev1csB_04_01 4,42 3,62 52,67 6,84 0,76 0,70 1,13 1,37 75,29 17,07 1,44 1,51 2,59 2,11

4,42
56 BBev1csB_09_03 4,45 4,15 55,46 7,16 0,79 0,51

4,45 4,15 79,28 17,87 1,69 1,16
57 BBev1csB_04a_02 4,51 3,76 53,40 6,81 0,57 0,67 0,92 1,35 76,34 16,99 1,07 1,43 2,10 2,07

4,51
58 BBev1csB_14_01 4,54 4,28 56,01 7,10 0,60 0,41 80,07 17,71 1,29 0,94

4,54 4,28
59 Bbm7cs_06_12 4,54 56,68 7,18 0,49 81,03 17,92 1,06

16k2cs_06_03 4,58 50,14 6,30 5,74 0,77 71,67 15,70 10,85 1,77
4,58

60 BBev1csB_04d_08 4,60 56,87 7,11 0,45 81,30 17,74 0,96
61 BBev1csB_05a_01 4,64 4,76 55,90 6,92 0,67 0,73 79,91 17,27 1,27 1,55
62 BBev1csB_09_01 4,65 56,70 7,01 0,68 81,05 17,49 1,45

16k2cs_06_06 4,67 0,69 45,96 5,65 6,26 2,77 0,71 0,83 65,70 14,11 11,82 5,91 1,63
63 BBev1csB_13_01 4,86 4,70 55,58 6,58 0,87 0,72 0,42 79,46 16,41 1,64 1,54 0,96

4,86 4,70
16k2cs_06_05 4,88 0,22 53,14 6,27 3,47 0,70 0,27 75,96 15,61 6,56 1,61

4,88
64 BBev1csB_05a_03 4,94 5,00 57,17 6,65 0,32 0,51 81,72 16,59 0,61 1,08

Bbm17cs_03_02 4,97 50,77 5,87 5,41 0,91 0,28 72,58 14,63 10,22 1,94 0,63
16k_11_01 5,12 50,95 5,72 4,23 1,14 1,08 72,83 14,26 7,98 2,45 2,48
16k3cs_02_01 5,15 51,72 5,78 4,08 0,96 0,84 73,92 14,41 7,70 2,05 1,92

65 16k_03_01 5,39 53,93 5,75 2,07 1,07 0,57 0,70 77,09 14,33 3,91 2,29 1,30 1,08
66 Bbm17cs_09_01 5,52 53,56 5,57 2,59 1,20 0,91 76,57 13,90 4,88 2,56 2,10
67 Bbm17cs_07_01 5,59 53,50 5,50 2,32 1,32 1,13 76,48 13,73 4,38 2,82 2,59
68 Bbm17cs_01_01 5,65 5,52 53,15 5,40 3,35 1,08 0,82 75,98 13,48 6,34 2,32 1,88
69 16k1cs_02_02 5,66 55,62 5,65 1,56 1,02 1,26 79,51 14,10 2,95 2,17 1,26

5,66
70 Bbm17cs_02_02 5,79 55,70 5,53 2,11 1,04 0,16 79,62 13,80 3,99 2,22 0,37
71 Bbm17cs_01_06 5,94 54,36 5,26 2,91 0,98 0,69 77,70 13,11 5,51 2,10 1,58
72 Bbm17cs_03_01 5,99 54,73 5,25 2,49 1,15 0,66 78,23 13,11 4,71 2,45 1,50
73 Bbm7cs_01_02 6,13 58,85 5,52 0,58 0,38 84,12 13,77 1,25 0,86
74 BBev1csB_04c_06 7,19 60,70 4,85 0,53 86,77 12,10 1,13

Bbm17cs_03_03 7,44 52,85 4,84 4,72 0,98 0,60 75,54 12,06 8,92 2,10 1,38
75 Bbm17cs_01_05 7,45 55,99 4,32 2,62 1,16 0,76 80,04 10,78 4,96 2,47 1,75
76 BBev1csB_04a_03 7,47 60,88 4,68 0,60 87,03 11,68 1,29
77 BBev1csC_03_02 7,76 58,32 4,32 2,36 0,45 0,19 83,37 10,78 4,45 0,96 0,44
78 BBev1csB_07a_02 8,26 61,63 4,29 0,57 88,09 10,70 1,21
79 BBev1csB_05a_02 8,30 61,56 4,26 0,64 88,00 10,63 1,37
80 Bbm7cs_01_07 8,35 62,45 4,30 89,27 10,73
81 BBev1csB_07a_05 8,49 61,88 4,19 0,51 88,46 10,44 1,09
82 Bbm7cs_05_11 8,90 61,54 3,97 0,58 0,38 87,97 9,91 1,24 0,88
83 BBev1csB_09_02 9,15 62,33 3,91 0,53 89,10 9,76 1,14
84 BBev1csB_04b_04 9,40 62,37 3,82 0,62 89,16 9,52 1,32
85 16k1cs_02_01 9,74 61,11 3,61 0,75 1,05 87,35 9,00 1,41 2,24
86 Bbm17cs_07a_05 10,33 59,38 3,31 1,60 1,80 84,88 8,24 3,02 3,84
87 BBev1csB_13_03 10,55 61,01 3,32 1,04 0,70 0,46 87,20 8,29 1,97 1,49 1,05
88 BBev1csB_04d_09 10,56 62,93 3,43 0,70 89,95 8,54 1,50
89 BBev1csB_13_02 10,92 60,90 3,21 1,81 0,72 87,05 8,00 3,41 1,54
90 Bbm17cs_10_01 11,15 60,98 3,14 0,72 0,99 0,66 87,17 7,84 1,36 2,12 1,52
91 2k1cs_01_03 11,41 64,30 3,24 91,92 8,08
92 2k1cs_01_02 12,04 64,58 3,08 92,31 7,69
93 BBev1csB_05a_04 12,26 63,74 2,99 0,67 91,11 7,45 1,44
94 Bbm17cs_02_01 14,06 61,85 2,53 0,97 1,13 0,45 88,42 6,31 1,84 2,42 1,02
95 Bbm17cs_09_02 14,55 61,98 2,45 1,13 1,48 88,60 6,11 2,13 3,16
96 Bbm17cs_07_02 14,79 61,36 2,38 1,23 1,33 0,52 87,71 5,95 2,33 2,84 1,19
97 Bbm17cs_01_04 16,13 62,32 2,22 0,69 1,00 0,85 89,08 5,54 1,30 2,14 1,94
98 Bbm17cs_01_03 16,92 63,21 2,15 0,57 0,83 0,62 90,35 5,36 0,57 0,83 0,62
99 Bbm17cs_01_02 18,14 63,17 2,00 0,63 0,88 0,71 90,30 4,99 1,19 1,89 1,62

+P+As 
arány

Kation wt% Oxidos tömeg% összetétel
Jel. Minta neve

Fe/S 
arány
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2. MELLÉKLET 

 
Vékonycsiszolatokról készült optikai mikroszkópos képek 
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1. tábla 
 

 
 
Mállott színes elegyrészek (piroxének) az andezitben. Optikai mikroszkópi képek, 
keresztezett nikollal. A B) képen a mállott piroxénnek eredetileg más kemizmusú szegélye 
volt, ami jól kirajzolódik a mállás után is. A C) képen anatázkristályok láthatók a valamikori 
piroxénben. Az F) képen egy viszonylag épen maradt piroxén látható.  
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2. tábla 
 

 
 

Keresztezett nikollal készült optikai mikroszkópi képek a kőzetről. A), B), C) Zónás, ikres 
plagioklász földpátok (albit).  C) Földpáton keresztülvágó repedés jarosit kitöltéssel D) 
Elmállott színes elegyrészek. E) Repedéskiöltő vas-oxidos és jarositos keverék. F) 
Kovásodás. 
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3. MELLÉKLET 

 
Pásztázó elektronmikroszkópos képek és spektrumok 

Raman-spektrumok 
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1. tábla 
 

 
 
 

A) Gipszkiválás vas-oxid-hidroxidos és vas-oxid-hidroxid-szulfátos bevonatú szemcsén. B) 
Málló pirit és gipszkristályok együttes megjelenése. C) Ép piritkristály. D) Gipsz. E) 
Piritkristály körül nagyon finomszemcsés plumbojarosit kristályok. F) Vas-oxid-hidroxid-
szulfát aggregátumot körülvevő gipszkristályok.  
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2. tábla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2k2cs_02 jelzésű minta. Anglesit körül képződött plumbojarosit a hozzá tartozó EDX 
spektrumokkal és a mért Raman-spektrumokkal (3., 4.).  
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3. tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14k1cs_01 jelzésű minta a hozzá tartozó EDX spektrumokkal. A szemcsét több ásványfázis 
alkotja. Az 1-es terület (oszlopos ásvány) egy mállott, kloritosodott piroxén. A 2-s mérési 
pontban jarositot mértünk. A számolt Fe/S arány 1,56. A 3-as mérési pontban albitot mértünk. 
Az összetétel alapján számolt képlet: Na0,72Ca0,04Al1,05Si3,01O8. A 4-es pontban káliföldpátot 
mértünk (K1,12Al1,08Si2,91O8). Itt adulárosodás látható a képen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 



 

 144

4. tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
16k2cs_03 jelzésű minta a hozzá rendelhető EDX és Raman-spektrumokkal. Az A) képen a 
morfológiai bélyegekkel még rendelkező galenit–szfalerit összenövésű szemcse látható. A B) 
kép a csiszolt szemcsét mutatja). A C) képen a B) visszaszórt elektronkép egy nagyított 
részlete látható. 
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5. tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBev1cs_C_11 jelzésű minta repedést kitöltő jarosittal és a hozzá rendelhető EDX spektrum. 
Visszaszórt elektronkép. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBev1cs_C_13 jelzésű minta apró foltokban megjelenő jarositcsomókkal. A kép mellett az 
EDX spektrum látható. 
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6. tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBm7cs_09 jelzésű mintáról készült visszaszórt elektronkép, amelyen sajátalakú 
anatázkristályok láthatók. A Raman-spektrum alapján (1) rutil is van az anatáz mellett. Az 
anatáz és rutil az EDX mérések alapján nem különíthető el egymástól. A Raman-
spektroszkópia erre a legkézenfekvőbb módszer, ha lokálisan akarjuk mérni az ásványos 
összetételt.  
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7. tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBm7cs jelzésű minta. A visszaszórt elektronképen egy vöröses-barnás kéregrészletről 
láthatunk egy nagyított részt. A sötétebb rész schwertmannit összetételű. A világosszürke 
árnyalatú rész összetétele goethit. A minta többi részén, pontokban mértünk; helyenként 
jarosit és schwertmannit keveréke az összetevő. Ezeket az összetételeket a Raman-
spektrumok mutatják (1., 2.). A 3-as és 4-es képen a schwertmannit és goethit EDX 
spektrumai láthatók. 
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8. tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBm 17cs jelzésű minta. Visszaszórt elektronkép kőzet felületén található kéregrészletről. A 
világos terület (1-es mérési pont) összetevője a goethit míg a sötétebb szürke terület (2-es 
mérési pont) összetevője a schwertmannit. A kép mellett az EDX spektrumok és a Raman-
spektrumok láthatók. A minta egy területén a fókuszált lézersugár hatására átalakulást 
figyeltem meg. Az égés helyén hematit képződött. Az 5-ös képen a hematit Raman-spektruma 
látható. 
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9. tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBm17cs_07 jelzésű minta. A kép a kőzetfelületen kivált kéregnek egy részletét mutatja, 
melyben schwertmannit és goethit található. A Raman- és EDX spektrumok is láthatók a kép 
mellett. 
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10. tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBm17cs minta kéregrészletéről bemutatott terület. A minta a schwertamannittól a goethit 
irányába haladó átalakulást mutatja. A Raman-spektrumok egy vonal menti pásztázást 
mutatnak be, hasonlóan a dolgozatban bemutatott pásztázáshoz. Ez a mérési sorozat a minta 
egy másik területéről készült.  
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4. MELLÉKLET 

 
ICP-AES és ICP-MS mérések kimutatási határai 
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Szekvenciális módszerrel kioldott kőzetminta nyomelemvizsgálatának várható hibája 
ICP-MS készülék használata esetén 

 
 
 

A vizsgálatokat szekvenciális kioldás után ICP-MS készülékkel végeztük a MÁFI.11.13 
eljárás szerint. 
 
 
 

név jel Izotóp módszer eljárás rel. hiba % 
    

mér-
ték -

egység

mérési 
tartomány

kimu-
tatási 
határ

±20 ±5 ±2 

       Vizsgálati eredmények koncentráció 
tartománya a megfelelő koncentráció 

egységben kifejezve 
Antimon Sb 121, 123 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.04-250 0,04 0,04-0,4 0,4-2,0 >2 
Bizmut Bi 209 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.10-250 0,10 0.10-1. 0 1,0-5. 0 >5 
Cérium Ce 140 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Cézium Cs 133 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.04-250 0,04 0,04-0,4 0,4-2,0 >2 
Cirkónium Zr 90, 91 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.10-250 0,10 0.10-1. 0 1,0-5. 0 >5 
Diszprózium Dy 163 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Erbium Er 166 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Európium Eu 151 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Kadmium Cd 111,114 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.04-250 0,04 0,04-0,4 0,4-2,0 >2 
Gadolínium Gd 157 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Hafnium Hf 178 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.10-250 0,10 0.10-1. 0 1,0-5. 0 >5 
Holmium Ho 165 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Itterbium Yb 171 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Ittrium Y 89 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.10-250 0,10 0.10-1. 0 1,0-5. 0 >5 
Lantán La 139 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Lutécium Lu 175 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Molibdén Mo 95 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.10-250 0,10 0.10-1. 0 1,0-5. 0 >5 
Neodímium Nd 143 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Nióbium Nb 93 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.10-250 0,10 0.10-1. 0 1,0-5. 0 >5 
Prazeodímium Pr 141 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Rubidium Rb 85 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.10-250 0,10 0.10-1. 0 1,0-5. 0 >5 
Szamárium Sm 147 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Tallium Tl 203, 205 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.04-250 0,04 0,04-0,4 0,4-2,0 >2 
Terbium Tb 159 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Tórium Th 232 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.10-250 0,10 0.10-1. 0 1,0-5. 0 >5 
Túlium Tm 169 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.01-250 0,01 0.01-0,1 0,1-0,5 >0,5 
Urán U 238 ICP-MS MÁFI.11.13:2000 mg/kg 0.10-250 0,10 0.10-1. 0 1,0-5. 0 >5 
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Szekvenciális módszerrel kioldott kőzetminta főelemvizsgálatának várható hibája  
ICP-AES készülék használata esetén 

 
 
 

A vizsgálatokat szekvenciális kioldás után ICP-AES készülékkel végeztük a MÁFI 11.8 
eljárás szerint. 
 
 

 
név jel módszer eljárás rel. hiba % 

    
mérték 
-egység

mérési 
tartomány

kimutatási 
határ ±20 ±5 ±2 

       Vizsgálati eredmények koncentráció 
tartománya a megfelelő koncentráció 

egységben kifejezve 
Alumínium Al ICP-AES MÁFI 11.8: 

2004 
Al2O3 % 0,001-50 0,001 0,001-0,01 0,01-0,05 >0,05 

Bárium Ba ICP-AES MÁFI 11.8: 
2004 

BaO% 0,002-5 0,002 0,002-0,02 0,02-0,10 >0,10 

Foszfor P ICP-AES MÁFI 11.8: 
2004 

P2O5% 0,01-20 0,010 0,010-0,10 0,10-0,50 >0,50 

Kalcium Ca ICP-AES MÁFI 11.8: 
2004 

CaO% 0,001-56 0,001 0,001-0,01 0,01-0,05 >0,05 

Kálium K ICP-AES MÁFI 11.8: 
2004 

K2O% 0,01-15 0,01 0,01-0,10 0,10-0,50 >0,50 

Kén S ICP-AES MÁFI 11.8: 
2004 

SO3% 0,001-20 0,001 0,001-0,01 0,01-0,05 >0,05 

Magnézium Mg ICP-AES MÁFI 11.8: 
2004 

MgO% 0,005-35 0,005 0,005-0,050 0,05-0,25 >0,25 

Mangán Mn ICP-AES MÁFI 11.8: 
2004 

MnO% 0,005-5 0,005 0,005-0,05 0,05-0,25 >0,25 

Nátrium Na ICP-AES MÁFI 11.8: 
2004 

Na2O% 0,005-15 0,005 0,005-0,05 0,05-0,25 >0,25 

Stroncium Sr ICP-AES MÁFI 11.8: 
2004 

SrO% 0,002-5 0,002 0,002-0,02 0,02-0,1 >0,1 

Szilicium Si ICP-AES MÁFI 11.8: 
2004 

SiO2% 0,01-100 0,01 0,01-0,10 0,10-0,50 >0,50 

Titán Ti ICP-AES MÁFI 11.8: 
2004 

TiO2% 0,001-5 0,001 0,001-0,01 0,01-0,05 >0,05 

Vas Fe ICP-AES MÁFI 11.8: 
2004 

Fe2O3% 0,001-30 0,001 0,001-0,01 0,01-0,05 >0,05 
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Szekvenciális módszerrel kioldott kőzetminta nyomelemvizsgálatának várható hibája 
ICP-AES készülék használata esetén 

 
 
 

A vizsgálatokat szekvenciális kioldás után ICP-AES készülékkel végeztük a MÁFI 11.8 
eljárás szerint. A CO2 mérését gáztérfogatos módszerrel határoztuk meg a MÁFI 
11.1:2001eljárás szerint. 
. 
 
 

név vegyjel módszer eljárás rel. hiba % 
   

mérték-
egység 

mérési 
tarto-
mány 

kimu-
tatási 
határ 

± 20 ± 5 ± 2 

      Vizsgálati eredmények koncentráció 
tartománya a megfelelő koncentráció 

egységben kifejezve 
Arzén As ICP-AES MSZ 21470-

50:1998 
mg/kg 0,6-500 0,6 0,6-6,0 6,0-30 >30 

Cink Zn ICP-AES MSZ 21470-
50:1998 

mg/kg 0,10-500 0,10 0,10-1,0 1,0-5,0 >5 

Kobalt Co ICP-AES MSZ 21470-
50:1998 

mg/kg 0,2-500 0,2 0,2-2,0 2,0-10,0 >10 

Króm Cr ICP-AES MSZ 21470-
50:1998 

mg/kg 0,2-500 0,2 0,2-2,0 2,0-10,0 >10 

Nikkel Ni ICP-AES MSZ 21470-
50:1998 

mg/kg 0,4-500 0,4 0,4-4,0 4,0-20 >20 

Ólom Pb ICP-AES MSZ 21470-
50:1998 

mg/kg 0,6-500 0,6 0,6-6,0 6,0-30 >30 

Réz Cu ICP-AES MSZ 21470-
50:1998 

mg/kg 0,2-500 0,2 0,2-2,0 2,0-10,0 >10 

Vanádium V ICP-AES MSZ 21470-
50:1998 

mg/kg 1,0-500 1,0 1,0-10,0 10,0-50,0 >50 

Szelén Se ICP-AES MSZ 21470-
50:1998 

mg/kg 0,6-500 0,6 0,6-6,0 6,0-30 >30 

Ón Sn ICP-AES MSZ 21470-
50:1998 

mg/kg 0,6-500 0,6 0,6-6,0 6,0-30 >30 

Széndioxid CO2 Gáztérfo-
gatos 

MÁFI 
11.1:2001 

% 0,02-50 0,02 0,02-0,2 0,2-1,0 >1 
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Királyvízzel, mikrohullámú feltáró berendezésben, kioldható elemek vizsgálatának 
várható hibája ICP-AES készülék használata esetén 

 
 
 
A kioldást királyvízzel (MÁFI 9.5/1) mikrohullámú feltáró berendezésben, a vizsgálatot az 
MSZ-13-177:1992, ill. MSZ 21470-50:2006 szabványokban leírt módon, ICP-AES-el 
végeztük. 
 
 
 

név jel módszer eljárás rel. hiba % 

    

mér- 
ték -

egység 

mérési 
tartomány 

kimu-
tatási 
határ ±20 ±5 ±2 

       Vizsgálati eredmények koncentráció 
tartománya a megfelelő koncentráció 

egységben kifejezve 
Alumínium Al ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  

MSZ-13-177:1992 
g/kg 0.004-40 0.004 0.004-0.04 0.04-0.20 >0.20 

Arzén As ICP-AES MSZ 21470-50:2006 mg/kg 0,6-200 0,6 0,6-6 6-30 >30 

Bárium Ba ICP-AES MSZ 21470-50:2006 mg/kg 0.2-200 0.2 0.2-2,0 2-10 >10 

Cink Zn ICP-AES MSZ 21470-50:2006 mg/kg 0,1-200 0,1 0,1-1 1-5 >5 

Foszfor P ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

g/kg 0.002-1 0.002 0.002-0.02 0.01-0,10 >0.10 

Kadmium Cd ICP-AES MSZ 21470-50:2006 mg/kg 0.06-200 0.06 0.06-0.6 0.6-3,0 >3,0 

Kalcium Ca ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

g/kg 0.002-200 0.002  0.002-0.020 0.02-0.10 >0.10 

Kálium K ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

g/kg 0.05-4 0.05 0.05-0.5 0.5-2,5 >2,5 

Kén S ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

g/kg 0.02-10 0.02 0.02-0.2 0.2-1 >1 

Kobalt Co ICP-AES MSZ 21470-50:2006 mg/kg 0,2-200 0,2 0.2-2,0 2-10 >10 

Króm Cr ICP-AES MSZ 21470-50:2006 mg/kg 0,2-200 0,2 0.2-2,0 2-10 >10 

Litium Li ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

mg/kg 1-200 1,0 1-10 10-50 >50 

Magnézium Mg ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

g/kg 0.004-40 0.004  0.004-0.04 0.04-0,20 >0.20 

Mangán Mn ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

g/kg 0.0002-20 0.0002 0.0002-0.002 0.002-0.010 >0.010 

Molibdén Mo ICP-AES MSZ 21470-50:2006 mg/kg 0,2-200 0,2 0.2-2,0 2-10 >10 

Nátrium Na ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

g/kg 0.005-4 0.005 0.005-0.050 0.05-0.25 >0.25 

Nikkel Ni ICP-AES MSZ 21470-50:2006 mg/kg 0,4-200 0,4 0,4-4 4-20 >20 

Ólom Pb ICP-AES MSZ 21470-50:2006 mg/kg 0,6-200 0,6 0,6-6 6-30 >30 

Réz Cu ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

mg/kg 0,2-200 0,2 0.2-2,0 2-10 >10 

Szelén Se ICP-AES MSZ-13-177:1992 mg/kg 0,6-200 0,6 0,6-6 6-30 >30 

Stroncium Sr ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

mg/kg 0,2-200 0,2 0.2-2,0 2-10 >10 

Titán Ti ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

g/kg 0.002-4 0.002 0.002-0.020 0.02-0.10 >0.10 

Vanádium V ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

mg/kg 1-200 1 1-10 10-50 >50 

Vas Fe ICP-AES MSZ 21470-50:2006,  
MSZ-13-177:1992 

g/kg 0.001-80 0.001  0.001-0.01 0.01-0.05 >0,05 
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Királyvízzel, mikrohullámú feltáró berendezésben, kioldható elemek vizsgálatának 
várható hibája ICP-MS készülék használata esetén 

 
 
 
A kioldást királyvízzel, a MÁFI 9.5/1 egyedi eljárás szerint mikrohullámú feltáró 
berendezésben végeztük , a meghatározásra ICP-MS készüléket használtunk a MÁFI 11.9 
eljárás szerint. 
 
 
 

név jel izotóp módszer eljárás rel. hiba % 
    

mér- 
ték -

egység 

mérési 
tarto-
mány 

kimu-
tatási 
határ

±20 ±5 ±2 

       Vizsgálati eredmények koncentráció 
tartománya a megfelelő koncentráció 

egységben kifejezve 
Aluminium Al 27 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 2-50 2.0 2.0-20 20-100 >100 
Antimon Sb 121, 123 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.02-50 0.02 0.02-0.2 0.2-1.0 >1.0 
Arzén As 75 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.2-50 0.2 0.2-2.0 2-10 >10 
Bárium Ba 137, 138 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.1-50 0.1 0.1-1 1-5 >5 
Berilium Be 9 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.1-50 0.1 0.1-1 1-5 >5 
Bizmut Bi 209 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.05-50 0.05 0.05-0,5 0.5-2,5 >2.5 
Bór B 10, 11 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.5-50 0.5 0.5-5.0 5-25 >25 
Cézium Cs 133 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.05-50 0.05 0.05-0,5 0.5-2,5 >2.5 
Cink Zn 64, 66 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 2-50 2.0 2.0-20 20-100 >100 
Ezüst Ag 107, 109 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.02-50 0.02 0.02-0.2 0.2-1.0 >1.0 
Kadmium Cd 111, 114 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.02-50 0.02 0.02-0.2 0.2-1.0 >1.0 
Kobalt Co 59 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.05-50 0.05 0.05-0,5 0.5-2,5 >2.5 
Króm Cr 52, 53 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.5-50 0.5 0.5-5.0 5-25 >25 
Lantán La 139 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.05-50 0.05 0.05-0,5 0.5-2,5 >2.5 
Litium Li 7 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.1-50 0.1 0.1-1 1-5 >5 
Mangán Mn 55 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.2-50 0.2 0.2-2.0 2-10 >10 
Molibdén Mo 95 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.05-50 0.05 0.05-0,5 0.5-2.5 >2.5 
Nikkel Ni 60, 62 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 2-50 2.0 2.0-20 20-100 >100 
Ólom Pb 206, 207, 

208 
ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.05-50 0.05 0.05-0.5 0.5-2.5 >2.5 

Réz Cu 63, 65 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.3-50 0.3 0.3-3.0 3.0-15.0 >15 
Rubidium Rb 85 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.05-50 0.05 0.05-0,5 0.5-2,5 >2.5 
Stroncium Sr 88 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.05-50 0.05 0.05-0.5 0.5-2.5 >2.5 
Szelén Se 77, 78, 82 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 1-50 1.0 1.0-10 10-50 >50 
Tallium Tl 203, 205 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.02-50 0.02 0.02-0.2 0.2-1.0 >1.0 
Tórium Th 232 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.05-50 0.05 0.05-0,5 0.5-2.5 >2.5 
Urán U 238 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.05-50 0.05 0.05-0.5 0.5-2,5 >2.5 
Vanádium V 51 ICP-MS MÁFI 11.9:2004 mg/kg 0.05-50 0.05 0.05-0,5 0.5-2,5 >2.5 
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5. MELLÉKLET 

 
Röntgen-pordiffrakciós eredmények
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A BBm2k minta szemcse-
méret szerint különválasz-
tott frakcióinak félmennyi-
ségi röntgen-pordiffrakci-
ós eredményei. Az 
összetétel számolásnál 
feltételeztem, hogy az 
ásványos alkotók összege 
100% és nem számoltam a 
mintákban nagy valószí-
nűséggel jelenlévő rönt-
genamorf hányaddal. 

A BBm6k minta szemcse-
méret szerint különválasz-
tott frakcióinak félmennyi-
ségi röntgen-pordiffrakci-
ós eredményei. Az 
összetétel számolásnál 
feltételeztem, hogy az 
ásványos alkotók összege 
100% és nem számoltam a 
mintákban nagy valószí-
nűséggel jelenlévő rönt-
genamorf hányaddal. 

A BBm14k minta szemcse-
méret szerint különválasz-
tott frakcióinak félmennyi-
ségi röntgen-pordiffrakciós 
eredményei. Az összetétel 
számolásnál feltételeztem, 
hogy az ásványos alkotók 
összege 100% és nem 
számoltam a mintákban 
nagy valószínűséggel jelen-
lévő röntgenamorf hányad-
dal. 
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2. tábla

BBm16k

0

20

40

60

80

100

BBm16
k

BBm16
kj

BBm16
k_

50
0_

25
0

BBm16
k_

25
0_

12
5

BBm16
k_

12
5_

63

BBm16
k_

63
_3

2

BBm16
k_

32
_2

BBm16
k_

2

Minta száma

Á
sv

án
yo

k 
sz

áz
al

ék
os

 ö
ss

ze
té

te
le

Galenit
Szfalerit
Pirit
Kalcit
Szmektit
Gipsz
Jarosit
K-földpát
Kvarc

BBm18k

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BBm18
k

BBm18
k_

50
0_

25
0

BBm18
k_

25
0_

12
5

BBm18
k_

12
5_

63

BBm18
k_

63
_3

2

BBm18
k_

32
_2

BBm18
k_

2

Minta jelölése

Á
sv

án
yo

k 
sz

áz
al

ék
os

 a
rá

ny
a

klorit
Gipsz
Jarosit
Plagioklász
K-földpát
Kvarc

A sorozatos kioldás mintáinak ásványos összetétele
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A sorozatos kioldás 
mintáinak félmennyisé-
gi röntgen-pordiffrakci-
ós eredményei. Az 
összetétel számolásnál 
feltételeztem, hogy az 
ásványos alkotók össze-
ge 100% és nem 
számoltam a mintákban 
nagy valószínűséggel 
jelenlévő röntgenamorf 
hányaddal 

A BBm16k minta szemcse-
méret szerint különválasz-
tott frakcióinak félmennyi-
ségi röntgen-pordiffrakciós 
eredményei. Az összetétel 
számolásnál feltételeztem, 
hogy az ásványos alkotók 
összege 100% és nem 
számoltam a mintákban 
nagy valószínűséggel jelen-
lévő röntgenamorf hányad-
dal. 

A BBm18k minta szemcse-
méret szerint különválasz-
tott frakcióinak félmennyi-
ségi röntgen-pordiffrakciós 
eredményei. Az összetétel 
számolásnál feltételeztem, 
hogy az ásványos alkotók 
összege 100% és nem 
számoltam a mintákban 
nagy valószínűséggel jelen-
lévő röntgenamorf hányad-
dal. 
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3. tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az összminták ásványos összetétele – félmennyiségi eredmények. Az összetétel számolásnál 
feltételeztem, hogy az ásványos alkotók összege 100% és nem számoltam a mintákban nagy 

valószínűséggel jelenlévő röntgenamorf hányaddal. 
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