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1.  A MUNKA ELŐZMÉNYEI 

1.1. Bevezetés 

Az 1850 millió éves, meteorit becsapódás következményeként kialakult Sudbury Magmás 

Komplexum (Sudbury Igneous Copmlex, SMK) a világ egyik legjelentősebb Ni-Cu-platinafém 

magmás szulfidércesedésének hordozója. A kanadai Ontario államban a Huron tótól 60 km-re északra, 

Ottawától 600 km-re nyugatra található. A 1500 millió tonnányi érckészlet több tucat érctelepben 

található, amelyek a magmás komplexum peremén a fekükőzetek kontaktusán és az ún. Sugárirányú 

Telérekben (Offset Dikes) helyezkednek el. A platinafémek és nemesfémek (Pt, Pd, Rh, Ir, Au, Ag) 

ezekben az érctelepekben 3–7 g/t nagyságrendben dúsulnak (átlagosan 5,3 súly% réz és 7,7 súly% 

nikkel koncentrációkkal a szulfidokban), és kialakulásukat elsősorban likvidmagmás szulfidolvadék 

frakcionálódásával magyarázták. Azonban a kilencvenes években sorra találtak olyan platinafémdús 

zónákat, amelyek közvetlenül nem kapcsolódnak a magmás szulfidércekhez, hanem azoktól akár több 

száz méterrel távolabb, a fekükőzetekben fordulnak elő hidrotermás átalakulási zónákban. E zónákban 

a nemesfémek (Pt+Pd+Au) 7–300 g/t koncentrációkat is elérnek. Ezen ércesedések kutatásába 

kapcsolódott be a kanadai Carleton Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani 

Tanszéke által létrehozott nemzetközi kutatócsoport. A jelen dolgozat is e kutatások keretein belül 

született meg. 

 

1.2. Célkitűzések 

 A Sudbury Magmás Komplexum fekükontaktusán számos helyen kimutatták, hogy a 

magmás szulfidércekből a színes- és platinafémek mobilizálódtak magas hőmérsékletű (300–500°C) és 

nagy sótartalmú hidrotermák hatására. A mobilizáció során másodlagos dúsulások jöttek létre a 

komplexum fekükőzeteiben, főként azok breccsás, vagy nyírási zónáiban és hidrotermás telérekben-

érhálózatokban, hintésekben. Ezek a kutatási eredmények elsősorban a Sudbury Magmás Komplexum 

Északi és Keleti Vonulatából ismertek. A Déli Vonulatban a Sudbury Komplexum vitatott korú 

deformációja e telepek felismerését bonyolultabbá teszi. 

 A dolgozat fő célkitűzése a Déli Vonulat egy kevéssé ismert részének, a Worthington 

kvarcdiorit telér torkolati zónájának komplex és részletes geológiai és ásványtani feltérképezése és a 

hidrotermás platinafém feldúsulások kimutatása volt. A terület perspektivitását mutatja a több 

felhagyott (Victoria, Vermilion) és egy működő (Crean Hill) bánya. A Vermilion bánya ércesedése a 

termelési jelentések szerint a sudbury-i bányák platinafémekben leggazdagabb telepei közé tartozott. A 

bánya érceiből írtak le négy ásványt, közöttük a Föld leggyakoribb platinaásványát, a sperrylitet 

(PtAs2). A dolgozat egyik fő célja a szokatlanul nagy platina- és nemesfémtartalmú Vermilion bánya 

ércesedésének részletes geológiai, ásványtani és genetikai vizsgálata, hiszen ezen előfordulásról – 

annak ellenére, hogy négy ásvány Locus tipicus-a – ásványtani publikáció még nem jelent meg. 



 A terepi felvételezések során felismerték, hogy a kvarcdiorit kőzettest és a kontakt 

szulfidércesedések tektonikailag erősen deformáltak. A nyírási zónák mentén a szulfidok 

áthalmozódtak, és így másodlagos platinafémdúsulás jelentkezik. Munkám egy jelentős részfeladata 

volt a nyírásos deformációk részletes makro- és mikrotektonikai elemzése, a nyírás jellegének 

meghatározása céljából. A dolgozat további célja volt a területet és annak elsődleges érceit érintő 

deformáció korának meghatározása, annak összevetése a Sudbury Magmás Komplexum nagyléptékű 

deformációjával, illetve a területen ható orogén fázisokkal. 

 

2. Vizsgálati módszerek 

A területről a terepi felvételezés során 1 : 500 léptékű térképlapokon hagyományos feltárási térkép 

készült. A térképlapokból egy egységes, majd értelmezett (fedetlen) földtani térképet szerkesztettem. 

A térkép térinformatikai rendszerbe digitalizálását a MapInfo szoftverrel végeztem el. A kőzetek 

petrográfiai vizsgálatát polírozott és sok esetben orientált vékonycsiszolatokon, Zeiss Axioskop áteső 

és ráeső fénymenetű kutatómikroszkóppal végeztem. A fotódokumentáció, az univerzális 

forgatóasztalon történt ásványorientáció mérések, és a mikrospektrofotometriai mérések Zeiss MPM-

400 mikrospektrofotométerrel készültek az ELTE TTK Ásványtani Tanszékén. Az ásványszemcsék 

lokális kémiai elemzései hullámhossz- és energiadiszperzív módszerekkel Camebax MBX és Jeol 

(JSM-6400) berendezéseken készültek az Ottawai Egyetem Földtudományi Intézetében és a Miskolci 

Egyetem Ásványtani-Kőzettani Tanszékén. Az érckőzetek elemzését az INCO Technical Services, a 

teljes kőzet minták fő- és nyomelemelemzéseit a kanadai Geológiai Szolgálat, a platinafém 

elemzéseket az Actlabs Canada végezte. A folyadékzárványok mikrotermometriai vizsgálatai 

Chaixmeca típusú fűthető/hűthető mikroszkópi tárgyasztalon készültek az ELTE TTK Ásványtani 

Tanszékén, egyes esetekben Raman-mikroszondás elemzésekkel kiegészítve. A röntgen pordiffrakciós 

elemzések Siemens D5000 típusú berendezéssel készültek (ELTE TTK Ásványtani Tanszék). A K/Ar 

geokronológiai vizsgálatok a Debreceni Atommagkutató Intézetben készültek. Az Ar/Ar mérések a 

University of British Columbia (Kanada) Nemesgáz Laboratóriumában, Vancouverben történtek a 

McMaster Nukleáris Reaktorban (Kanada) való besugárzás után. 

 

3.  AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA  

3.1.  Földtani térképezés, kőzetpetrográfia  

 A térképezett terület geológiai és szerkezetföldtani szempontból három zónára osztható.  

1. A térképlap északi része. A területen a SMK kontaktusa, valamint uralkodóan nórit (South Range 

Norite) kőzet van jelen. A SMK bázisán a 30–60 méter vastag zónában durvaszemcsés nórit, kvarc-

nórit helyezkedik el (Basal Norite), amely már kis mennyiségű hintett szulfidércet tartalmaz. A fekü 

amfibolit és a durvaszemcsés kvarc-nórit között intruzív jelleggel fordul elő a SMK tipikus érchordozó 

képződménye, a Kontakt Alsóréteg (Contact Sublayer). A Kontakt Alsóréteg max. 1000 méter 

csapáshosszban ÉNy-i irányban követhető, 10–50 méter vastagságú, számos helyen 0,3–6 méter 

nagyságú, kerekített amfibolit kőzetzárványokat tartalmaz. Jelentősebb Ni-Cu-platinafém szulfidos 

ércelőfordulás három zónában található: a Far West, a No.2 West, és a No.1 West zónákban. A 

területet és az érces zónákat számos, 1–15 m széles, K-i, ÉK-i csapású, meredek D-i dőlésű nyírási 

zóna harántolja. Az amfibolit feküben a Kontakt Alsóréteg mentén termális kontaktmetamorfózis 

hatására durva kristályos, 0,3–1,5 cm-es Ti-hornblende porfiroblasztok fejlődtek ki, összetételük 

alapján 800–1000°C hőmérsékleten. E kontakt zónában, 10–40 cm méretű kontakt metaszomatikus 

eredetű kvarc-albit-biotit fészkekben enyhe platinafém dúsulást mutattam ki (0,17–0,55 g/t Pt+Pd+Au). 

(2.) A térképezési terület középső részén, a Creighton Vető és a Victoria Nyírási Zóna között a 

kvarcdiorit nagykiterjedésű, szabálytalan alakú, rosszul feltárt kőzettesteket alkot. Az egyes 

kvacrdiorit testeket a Victoria Nyírási Zónával párhuzamos kisebb nyírások szabdalják és tolják el K-i 

irányba. A kvarcdiorit uralkodóan amfibol-biotit-plagioklász-kvarc összetételű és több zónában 

tartalmaz gyenge hintett és/vagy pecsétes szulfidércesedést. A kvarcdiorit intruziók peremei mentén 

finom kristályos, vagy radiális szövetű hűlési szegélyek találhatók. A Victoria bányától északra 

felismerhető, hogy a kvarcdiorit egy többfázisú benyomulás következménye. A területen a 

legjelentősebb ércesedés a Sudbury Breccsában elhelyezkedő, alig feltárt Powerline telep. 

(3.) A Creigthon Vetőtől délre az egymásba települő Matinenda és Stobie Formációk kvarchomokkő, 

wacke, metabazalt és riolit kőzetei ÉNy-i csapású övekben rendeződnek. A kőzetegységek határai 

mentén a meteorit-becsapódás által létrehozott breccsásodás (Sudbury Breccia Formáció) lokálisan 

erőteljesebb, és a kvarcdiorit intruziók csapása is ezen irányokat követi. Erre a területre a nagyszámú 

K-Ny-i, valamint DNy-ÉK-i csapású, 1–15 m széles Kvarc Diabáz telérek előfordulása is jellemző. A 

Creighton Vető által elnyírt, tölcsér alakú kvacdiorit test DK-i irányban fokozatosan kivékonyodik, és 

a felszín alá bukik.  

A Vermilion bányában a kvarcdiorit kőzettestek egy kiterjedtebb, szabálytalan alakú Sudbury 

Breccsába települnek. A benyomulás által létrehozott ércesedés nagyrészt a Sudbury Breccsában 

helyezkedik el. A részletes térképezés rámutatott az alacsony szulfid-, de  a magas platinafémtartalmú 

zónák jelenlétére is kvarcdioritban.  

 

3.2.  Az ércesedések elterjedésének lehatárolása és sajátosságaik értékelése 

 A földtani térképezés során számos ércindikáció kiterjedését is térképeztem. Az érces 

zónákból geokémiai mintázás is történt. Megfigyeléseim alapján a kutatási területre alapvetően három 

fő Cu-Ni-platinafém ércesedési típus jellemző: 

 

 



1.  A Kontakt Alsórétegben mafikus zárványokkal együtt megjelenő szulfidos érc. 

2.  A kvarcdiorit kőzettestekben kürtőszerű zónákban megjelenő hintett vagy cseppes szulfidos 

érc.  

3.  A Sudbury Breccsában hintett-eres formában előforduló ércesedések  

 A Kontakt Alsórétegben és a Bazális Nóritban az ércelfordulások három, 10–60 méter 

széles és 100–300 méter csapáshosszú zónában jelennek meg: a Far West, No.2 West és No.1 West 

zónákban. A felszínen az érctestek jelentős része 10–50 cm széles, deformálódott masszív lencsékben 

és 5–20 cm vastag kvarc-szulfid erekben, illetve dús érchintések formájában térképezhetők. A 

szulfidérc uralkodóan pirotin és kalkopirit tartalmú. A metallokémai próbaminták alapján ezen zónák 

0,23–10,15 súly % Cu és 0.20-13 súly % Ni fémtartalmúak. A No.2 West zóna elnyírt érceiben 

átlagosan 0,13 g/t Pt+Pd+Au koncentrációkat találtam, ami a platinafém-kutatás perspekivitását 

igazolja.  

 A kvarcdiorit testekben települt érces zónák csak a Victoria Nyírási Zóna és a Creighton 

Vető közötti területen találhatók a Central, a No.4 zóna és a Powerline érctelepben. A tölcsér alakú 

Victoria kvarcdiorit testben a pirotin, pentlandit és kalkopirit tartalmú szulfidok 0,1–1 cm méretű 

cseppeket és hintett szemcséket alkotnak 10–60 m kiterjedésű zónákban. Ezen zónákból vett 

átlagminták fémtartalma 0,25–0,63 súly % Ni és 0,1–0,65 súly % Cu értékek között változik. A 

Victoria bányától északra a szulfidcseppes érces zóna peremén anomális platina- és nemes-fém 

dúsulás tapasztalható, 1,3 g/t Pt+Pd+Au átlagkoncentrációval.  

 A térképezési terület legfontosabb érctípusai a kis össz-szulfid tartalmú, de nagy össz-

nemesfém (Pt+Pd+Au) tartalmú masszív, érhálózatos, és/vagy hintett magmás-hidrotermás telepek a 

Powerline előfordulásban és a Vermilion bányában. Fontos eredmény, hogy a Powerline telepnek csak 

egy kis peremi részére korlátozódnak a nagy fémkoncentrációk max. 0,8-4,14 súly % Cu, és 1,2-4,83 

g/t össz-nemesfém (0,4 g/t Au, 1,.6 g/t Pt, 2,8 g/t Pd) értékekkel. A Vermilion bánya ércesedése a 

felszínen csak kisebb, néhány méteres foltokban fordul elő. A metallokémai próbaminták kiugróan 

nagy platina- és nemesfém-dúsulásokat (77-134 g/t Pt+Pd+Au) mutattak ki, ami a hasonló típusú 

telepeken szokatlan. 

A részletes ércteleptani kutatásaim során a No.2 West és a Vermilion bánya ércesedésések részletes 

földtani, ásványtani-kőzettani, és ércgenetikai feldolgozását végeztem el. 

 

3.3.  A terület szerkezetföldtani értékelése 

 A térképezési terület északi részén előforduló nagyszámú nyírási zóna jelentősége, hogy a 

deformációk mentén a kvarcdiorit és a SMK kontaktusa szétdarabolódott, így a folyamatos átmenet a 

SMK alsó rétegeiből a Victoria kvarcdiorit telérbe nem tanulmányozható. A nyírási zónák mentén a 

magmás Ni-Cu-platinafém szulfidérc testek elnyíródtak, és deformációs-, metamorf-hidrotermás 

hatásokra fizikailag és kémiailag átalakultak, és új típusú szulfidércek keletkeztek. Ezen deformációs 

szerkezetek részletes terepi és laboratóriumi makro-, és mikro-tektonikai elemzését végeztem el a 

deformáció jellegének és irányának tisztázása érdekében.  

 A terepi megfigyeléseim alapján megállapítottam, hogy a Victoria bányától északra a 

nyírási zónák 1–15 méter szélesek, K-i ÉK-i csapásúak, és meredek, 60–90°-os dőlésűek. A 

deformációs zónákban kialakult tektonitok L-S típusúak, bennük a foliáció síkját klorit és/vagy biotit 

rétegek mutatják, míg a 60–90°-os lineációt a klorit-biotit megnyúlása, és/vagy vonalas karcok jelzik. 

A foliáció a zónák magjában a legerősebb, és a peremek felé folyamatosan gyengül. A több tucat 

nyírási zóna átlagosan 30–70 méterenként követi egymást. A nyírási zónákban alapvetően két 

szerkezeti típus különíthető el: a töréses-plasztikus protomilonit és a plasztikus milonit. A 

protomilonitokban a kőzetalkotó földpátok töréses szétdarabolódása jellemző mikrovetők mentén, 

ezen kívül a törmelékek rotációja, és a csillámban gazdag palássági síkok részleges kialakulása 

jellemző. A milonit zónákban az erőteljesebb nyírás hatására a kőzetek nagyon erősen palásak és 

majdnem teljesen vagy teljesen átkristályosodtak. Ezekben a zónákban az elnyírt kvarcerek 

aszimmetriája jellemző és az izoklinális redők alapján a nyírás jellege az ÉNy-i irányú feltolódásként 

azonosították. 

 

3.4.  Speciális szerkezetföldtani vizsgálatok 

 Az orientált terepi mintákon végzett mikroszkópos vizsgálatok során a számos 

mikrokinematikai szöveti bélyeg, az S-C palásság, az aszimmetrikus porfiroklasztok elrendeződése 

alapján, a terepi bélyegek azonos nyírási jellegét (feltolódás) állapítottam meg. Azonban számos 

feltárásban nem volt egyértelműen azonosítható a nyírás indikátor szövete, így ezen zónák nyírási 

jellegeinek meghatározását orientált vékonycsiszolatok felhasználásával végeztem. A South Range 

Nóritban húzódó protomilonit zónákban a kataklasztos földpátszemcsék hajlását, míg Elsie Mountain 

kvacitban haladó Victoria Nyírásban a deformált kvarcszemcsék lemezei irányítottságát statisztikus 

kiméréssel vizsgáltam. A Victoria Deformációs Zónából a tektonitok kvarcszemcséinek C-tengely 

orientácóját univerzális forgatóasztalon határoztam meg, a nyírás jellegének megállapítása céljából. Az 

eredmények sztereografikus projekcióban való ábrázolása jellegzetes, ún. pólusfigurákat eredménytez. 

A pólusfigurák gyenge aszimmetriája megerősíti a nyírás menti feltolódást, és arra utal, hogy a 

deformáció összetett nyírási és kompressziós elemeket is tartalmaz. 

 

3.5.  Geokronológiai vizsgálatok 

 A részletes makro- és mikrotektonikai vizsgálatok kiderítették, hogy a Victoria bánya 

környékén található nyírási zónák irányítottsága és kinematikai jellegei azonosak a területtől északra 3 

km-re található South Range Nyírási Zónával (SRNYZ). A SRNYZ mentén a Sudbury Szerkezet 



nagyléptékű deformációja történt, amelynek során az egykori 250 km-es meteoritkráter és a 

megszilárdult olvadéktó megrövidült az ÉNy-i irányú nyírásos feltolódások mentén. Tehát a Viktória 

bánya környéki deformációs szerkezetek egykorúak a South Range Nyírási Zónával és a SMK teljes 

deformációjával.  

 A vizsgálatokhoz káliumtartalmú szinkinematikus ásványokat, a Cr-muszkovitot 

(maripositot), muszkovitot, biotitot a nyírási zónákból, a kontakt metamorf ásványokat (amfibol) a 

fekü kőzetekből szeperáltam K/Ar és Ar/Ar kormeghatározás céljára. A deformációs zónák K/Ar korai 

1490 és 1410 millió év között szórnak. Az azonos mintákból kapott Ar/Ar plató korok a hibahatáron 

belül mind megegyeztek a K/Ar korokkal, és 1471-1376 millió éves kort eredményeztek. Ez a kor 

egybevethető a Sudbury környékéről jól ismert 1450 millió éves Chieflakian Orogén fázissal. A 

Chieflakian Orogén fázishoz a Sudbury Szerkezettől 50 km-re délre, Grenville Provincia Tektonikus 

Frontja mentén nyírásos-feltolódásos deformációk és granitoid intrúziók kapcsolódnak.  

 A kontakt metamorfizált fekü kőzetek barna amfiból porpfíroblasztjainak radiometrikus 

kora K/Ar módszerrel 2048+/-77 millió évnek, míg Ar/Ar módszerrel 1716+/-9,2 millió évnek adódott. 

Az eltérés jól magyarázható a spektrum elején látható többlet argonnal, így valószínű, hogy a kort egy 

fiatalabb hatás pl. metamorf továbbnövekedés okozhatja. A nyírási zónák mentén az amfibol-biotit-

kvarcdiorit biotitján meghatározott kor a lokális felülbélyegzés miatt, a nyírásokéval egyező módon 

1456 millió éves.  

 A geokronológiai vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a Sudbury Szerkezet 

nagyléptékű deformációja az 1450 millió éves Chieflaki kompressziós orogenezishez kapcsolható, 

ellentétben az eddig általánosan elfogadott, de radiometrikus korokkal nem igazolt Penoki (1900–1800 

millió év) orogenezissel.  

 

3.6.  A No. 2 West Zóna ásványtani és folyadékzárvány vizsgálata 

 A felszíni térképezés alapján megállapítottam, hogy a No.2 West Zóna elsődleges 

szulfidércesedése a Kontakt Alsóréteghez kötődik. A felszíni részletes térképezés azt is kimutatta, 

hogy ez az elsődleges ércesedés az ÉK-DNy-i csapású és 3–20 m széles nyírási zónák mentén 

deformálódott és másodlagos hidrotermás-metamorf folyamatok során átrendeződött. A tektonizált 

zónákban a pirotin és kalkopirit tartalmú szulfidos érc lencsékben, kvarcerekben és hintetten a 

metamorf ásványokkal (Cr-muszkovit, klorit, kvarc) összenőve jelenik meg.  

Az FNX Mining Inc. kutatófúrásainak ásványos összetétele és szöveti bélyegei alapján kimutattam az 

elsődleges likvidmagmás szulfid érc maradékainak előfordulását. A magminták vizsgálata és a 

nemesfémelemzések összehasonlítása során megállapítottam, hogy egyes Pt+Pd+Au–ban dús zónák 

erőteljesen deformálódott, uralkodóan pirotin-pentlandit tartalmú szakaszokhoz kapcsolhatók. A 

nemesfém-dúsulást az ércben jelenlévő 3–400 µm méretű, önálló kristályokban vagy összetett 

szemcsehalmazokban megjelenő ásványok; michenerit PdBiTe, froodit(PdBi2), melonit (NiTe2), 

merenskyit (PdTe2), hordozzák, tsumoite (BiTe) és pilsenit (Bi4Te3) társaságában. A 

mikrospektrofotometriás vizsgálatok és az energia diszperziv röntgen spektrumok alapján 

megállapítottam, hogy a Pt a melonit-moncheit-merenskyit szilárd oldatban fordul elő. A kobaltin-

gersdorffit ásványokban Pt, Ir és Rh dúsulás azonosítható. 

 A szulfid- és platinafém ásványok a deformációs zónában képződő víztartalmú 

szilikátokkal, kvarccal és karbonátokkal (dolomit, kalcit) változatos szöveti variációkban összenőve 

fordulnak elő, azokkal együtt képződtek. A deformáció korai szakaszában az extenziós 

szegmensekben képződő szinkinematikus kvarc-szulfid erek elnyíródtak és a szulfidmátrixú tektonikus 

érc a breccsa törmelékévé darabolódott. Ezen szöveti bélyegek alapján a karbonát elsődleges és a 

kvarc másodlagos folyadékzárványai a deformációs folyamatokkal hozhatók kapcsolatba. A 

folyadékzárványok petrográfiai és mikrotermometriai vizsgálatai kimutatták, hogy az ércképződés 

során jelenlévő fluidumok, nagy sótartalmú (40-45 NaCl+CaCl2 equiv. wt.%) és magas hőmérsékletű 

(350–510°C) H2O–NaCl–CaCl2–CO2–CH4–N2–H2 összetételű oldatrendszerrel jellemezhetők. Ilyen 

hőmérsékletű és hasonló összetételű érchordozó fluidumok a Sudbury Szerkezet Északi, Keleti és Déli 

vonulatának keleti részéből jól ismertek, ahol szintén platinafém ércesedésekhez kapcsolódnak.  

 

3.7.  A Vermilion bánya ércesedésének genetikai vizsgálata földtani, ásványtani, kőzettani 

és folyadékzárvány vizsgálatok alapján 

 A részletes terepi térképezés során megállapítottam, hogy a Vermilion bányában három 

elnyúlt lencseszerű kvarcdiorit kőzettest nyomult a szabálytalan alakú Sudbury Breccsa zónába. A 

kőzettestek mintegy 200 méter hosszan ÉNy-DK-i csapásban helyezkednek el. A két nagyobb intrúzió 

zónás, földpát és amfibolit gazdag amfibol-biotit kvarcdiorit maggal rendelkezik, amelyet 

zárványmentes amfibol-biotit kvarcdiorit övez. Nagyméretű, 0,3–6 méteres kerekített gabbró 

zárványok a kavrcdiorit mindkét zónájában és a Sudbury Breccában is előfordulnak. A két nagyobb 

kvarcdiorit test között és mentén a fekü amfibolit kontakthatást szenvedett és durvakristályos porfíros 

szövetű kőzetté kristályosodott át A Ti-amfibol porpfiroblasztok magas hőmérsékletű képződésre 

utalnak, a SMK kontaktusa mentén észleltekhez hasonlóan. 

 Három fő érctípust mutattam ki: 

(1) Szulfid cseppes likvidmagmás Ni-Cu ércesedés: a két nagyobb intrúzió ÉNy-i és DK-i végében 

jelentkezik a felszínen.  

(2) Hintett zónákban vagy vékony erekben megjelenő összetett platinafém és Au-Ag-Bi-Te-As 

tartalmú ércesedés nagy össz-nemesfém értékekkel (77–134 g/t Pt+Pd+Au) rendelkezik. Ez az érctípus 

kis foltokban jelenik meg a felszínen, de számos zónában tanulmányozható a megmintázott 

fúrómagokban is.  



(3.) Tömeges és kőzetzárványos kalkopirit-violarit tartalmú, nagy Cu-Ni-platinafém tartalmú 

szulfidérc: kvarc-szulfid telérekben is előfordul. A korabeli leírások alapján ez az érc a bányából 

korábban ismert és lebányászott érccel azonosítható.  

 A részletes ásványparagenetikai, ásványtermobarometria és folyadékzárvány vizsgálatok 

alapján megállapítottam, hogy az érctípusok két fő hidrotermás esemény során jöttek létre. 

A korai, magas hőmérsékletű fázisban a maucherit (NiAs) képződött sudburyit (PdAS) nikkelin 

(NiAs), termésarany és sperrylit (PtAs2) zárványokkal, amit szulfoarzenidek (kobaltin-gersdorffit), 

michenerit (PdBiTe) pentlandit, pirotin kiválása követett. Ezek az ásványok gránát, epidot, kvarc, 

cirkon és rutil társaságában fordulnak elő. A kvarc-szulfid erek elsődleges folyadékzárvány vizsgálatai 

alapján az ércásványok képződése nagy sótartalmú (40–45 NaCl+CaCl2 equiv. wt.%), magas 

hőmérsékletű (350–510°C, 2–4 kbar) magmás-hidrotermás oldatokhoz köthetők.  

 Egy későbbi ércképződési fázisban alakult ki a Vermilion bányára jellemző nagyszámú 

ásványfázist tartalmazó, nagy össznemesfém-tartalmú hintett hidrotermás ércesedés. Ezen folyamatok 

során a korai érces fázis ércásványainak nagy része jellegzetes álalakokká formálódott vagy az új 

ércesesedési szakasz ásványai az idősebbekre nőttek rá. Az újonnan megjelenő ásványparagenezis 10-

500 mikrométeres, több ásványból álló bonyolult szemcsehalmazokat formál, melyben az uralkodó 

ásványok a kalkopirit (CuFeS2), a bornit (Cu5FeS4), a millerit (NiS), a szulfoarzenidek (CoNiFe-AsS), 

a michenerit (PdBiTe), a froodit (PdBi2), a hessit (Ag2Te), a sudburyite (PdSb), a wittichenit (Cu3BiS3), 

a parkerit (Ni3Bi2S2), a termésarany (AuAg), a molibdenit (MoS2), a tennantit ((Cu,Fe)12As4S13), az 

annivit (Cu12(Sb,Bi)4S13), a luzonit (Cu3AsS4), és a digenit (Cu9S5). 

Az ércásványokhoz klorit, kvarc, albit, epidot és karbonátok kapcsolódnak. A kvarcerek másodlagos 

és a karbonátok elsődleges folyadékzárványai alapján ez a hidrotermás ásványképződési fázis 

közepesen magas hőmérsékletű (250–370°C, 1–3 kbar) és sótartalmú (16-25 CaCl equiv. wt.%) 

hidrotermás oldatokból képződött. Ennek az ércképző fázisnak a folyadékzárványai metamorfogén 

könnyenillókat CO2–CH4–N2–H2 is tartalmaznak, ami arra utalhat, hogy az ércképződés kapcsolódhat 

a Sudbury Breccsában található gránátok szinkinematikus kloritosodásához, azaz egy tektonikai 

fázishoz. 

 

3.8.  A Crean Hill Bánya 4040 szintjének ásványtani vizsgálata 

 A Crean Hill bánya tömeges szulfidérce az SMK bázisán, a nórit és az amfibolit fekü 

érintkezési felületén helyezkedik el. A bányaszinten feltárt masszív szulfidérc uralkodóan (70–90%) 

pirotinos összetételű, kisebb mennyiségben pentlanditot, magnetitet és kalkopiritet, valamint járulékos 

5–15 µm méretű, jól fejlett szulfoarzenid (kobaltin-gersdorffit) kristályokat tartalmaz. A pentlandit 

durva, 4–6 mm-es önálló szemcsékben van jelen vagy rétegeket alkot. A masszív ércek a viszonylag 

kis bejárt területen belül is nagy szöveti változékonyságot mutatnak, és szilikáttartalmuk 5–15 % 

között változik. A szilikátásványok, uralkodóan hornblende, biotit, kvarc, albit, gránát 0,1–3 cm 

szabálytalan alakú csomókban jelenik meg az ércben. A masszív ércek szulfidos lekerekített 

kőzetzárványai erőteljesen átalakultak aktinolittá és/vagy szerpentinitté, a maradvány szövet olivin és 

ortopiroxén jelenlétét mutatja a zárványokban. A fekü amfibolitban az érckontaktus közelében 

kalkopirt dúsabb 30–50 cm széles masszív szulfid telérek és 5–30 cm széles kvarc-földpát granofíros 

szulfiderek találhatók.  

 A makroszkópos szövetek és a mikroszkópos szulfid petrográfiai vizsgálatok alapján 

megállapítható, hogy az eredetileg likvidmagmás, masszív szulfidos Ni-érc deformáció hatására 

átkristályosodott, ami a pentlandit durva kristályosságát, az ásványzárványok és pentlandit 

rétegességét eredményezte. A masszív ércekben a nemesfém és Bi-tellurid ásványok önálló, 10–300 

mikronos szemcsékben fordulnak elő, összetételük: (1) tsumoit (BiTe), (2) michenerit (PdBiTe), (3) 

froodit (PdBi2), (4) tellurobizmutit ((BiTe)2S3), (5) altait (PbTe), (6) tetradimit (Bi2Te2S), (7) hessite 

(Ag2Te), (8) elektrum (AuAg). A micheneritben a Pt kis, de változatos mértékben helyettesít. A nemes 

–fém ásványok együttes megjelenése bizmuttelidokkal a Sudbury platina és nemesfém tartalmú 

feküércesedések tipikus sajátossága. A kobaltin-gersdorffit összetételű szulfoarzenidek magja Rh-Ir-Pt 

dúsulást mutat és az irarsit (IrAsS) és hollingworthit (RhAsS) önálló fázisként is megjelenik.  

 

4.  EREDMÉNYEK 

4.1.  A Worthington Offset kvarcdiorit telér erősen tektonizált torkolati zónájáról és a SMK 

kontaktusáról részletes 1:500 m léptékű geológiai térkép készült saját terepi észlelések és petrográfiai 

elemzések alapján. 

 

4.2.  A térképezés során azonosított érces zónák geológiai és ásványtani jellemzése megtörtént, 

és az előzetes metallokémiai próbaminták alapján három perspektivikus területet jelöltem ki; (1) No.2 

West zóna, (2) Powerline telep (3) Vermilion bánya. 

 

4.3.  A terület geológiáját leginkább nyírási zónák határozzák meg. A terepi makroszkópos és 

laboratóriumi mikroszkópos vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a zónák lokálisak, ÉK-DNy-i 

csapásúak, és dőlésük meredek és déli irányú. A nyírási zónák mentén protomilonit és milonit jellegű 

L-S tektonitok alakultak ki összetett nonkoaxiál deformáció hatására, ami a zónák menti ÉNy-i 

feltolódás eredménye.  

 

4.4.  Megállapítottam, hogy a deformációs zónák kinematikája és orientációja azonos a Sudbury 

Szerkezet egészét deformáló zónával (SRNYZ), tehát azzal szerkezetileg egyidejű. A Sudbury 

Szerkezet deformációjának kora erősen vitatott. A nyírási zónák K-tartalmú szinkinematikus 



ásványain (Cr-muszkovit – mariposit, muszkovit, biotit) nyert K/Ar és Ar/Ar korok 1390–1480 millió 

év között szórnak. A geokronológiai vizsgálatok alapján javasolható hogy, a Sudbury Szerkezet 

nagyléptékű deformációja az 1450 millió éves Chieflaki kompressziós orogenezishez kapcsolható. 

 

4.5.  A No.2 West zóna szulfidércesedésének részletes ércpetrográfiai, ásványtani és 

folyadékzárvány vizsgálata révén megállapítottam, hogy a primer likvidmagmás érc a nyírási zónák 

mentén erősen deformálódott és átalakult. A platinafémek jelentős feldúsulását a nyírási zónák mentén 

cirkuláló metamorf-hidrotermás oldatok hozták létre. A fluidumok nagy hőmérsékletűek (350–510°C), 

és nagy sótartalmúak (40–45 NaCl+CaCl2 equiv. wt.%) voltak és összetételük a sokkomponensű H2O–

NaCl–CaCl2–CO2–CH4–N2  rendszerrel jellemezhető.  

 

4.6.  A Vermilion bánya részletes geológiai térképezése, ásványtani, ásványkémiai, 

folyadékzárvány vizsgálata során megállapítottam, hogy a nagy platinafém-tartalmú ércesedés (77–

137 g/t Pd+Pt+Au) többfázisú magmás-hidrotermás és metamorf-hidrotermás folyamatok eredménye. 

Az első fázisban a platinafém-ásványok nagy sótartalmú (40–45 NaCl+CaCl2 equiv. wt.%), nagy 

hőmérsékletű (350–510°C, 2–4 kbar), magmás-hidrotermás oldatokból képződtek. A második fázisban 

a platinafém ásványok közepesen magas hőmérsékletű (250–370°C, 1–3 kbar) és sótartalmú (16–25 

CaCl2 equiv. wt.%) hidrotermás oldatokból képződtek, H2O–CaCl2–NaCl–CO2–CH4–N2–H2 

összetételű oldatrendszerből. 

 

4.7.  A Crean Hill bánya 4040-es szintjén (-1300m), a kis területen előforduló szulfidérc 

változatos szövetű, zárványos, masszív, pirotin-kalkopirit-pentlandit tartalmú. A masszív szulfidos 

érctestből kisebb masszív szulfid telérek és kvarc-földpát granofíros erek ágaznak az amfibolit fekübe. 

A változatos ércben nagyszámú platina- és nemesfémtartalmú ásványtársulást határoztam meg, ami 

azonosította a szint anomálisan magas platinafém tartalmát okozza. Az ásványtani vizsgálatok további 

adatokkal szolgáltak a platinafém tartalmú (elsősorban Ir, Rh, Ru) szulfoarzenidek összetételének és 

elterjedésének megismeréséhez (Szentpéteri et al., 2002) a Sudbury Szerkezet Déli Vonulatában. 

 

4.8. A részletes terepi térképezés során megállapítottam, hogy a SMK bázisán elhelyezkedő 

Alsóréteg és a fekü amfibolit érintkezése mentén a feküben egy 10–30 méter széles kontakt-metamorf 

zóna található. Ebben a zónában 0,3–1,5 cm Ti-tartalmú barna amfibol porpfíroblasztok és kvarc-

földpát-amfibol tartalmú erek képződtek. A Ti-tartalmú amfibolok összetétele magas képződési 

hőmérsékletre (800-1000°C) utal. Az amfibolok SMK-nál fiatalabb Ar/Ar radiometrikus kora 

magyarázható a kontakt metamorf hatást felülbélyegző későbbi, ismeretlen idejű továbbnövekedéssel 

vagy a nagy mélységben végbemenő nagyon lassú hűléssel.  

 

4.9.  A térképezési terület három legfontosabb ércelőfodulásán végzett részletes ásványtani és 

ércgenetikai vizsgálatok jelentős ásványtani adatokat szolgáltattak a Sudbury Szerkezet délnyugati 

részéből. Ásványtani publikáció az itt bemutatott telepekből mindezidáig nem készült. Az 

ásványparagenezisek bemutatását egy komplex geológiai és ércgenetikai feldolgozás keretében 

készítettem el. Ezek a vizsgálatok az ásványok képződési körülményeit (P,T,cc) is részletesen 

bemutatják. A kutatók több mint egy tucat ásványfajt írtak le a Sudbury Szerkezetből. A Vermilion 

bánya négy ásványnak, köztük a Föld leggyakoribb platina ásványának, a sperrylit-nek (PtAs2) a 

típuslelőhelye. Ez a dolgozat elsőként mutatja be a lelőhely részletes és komplex ásványparagenezisét.  

 

4.10.  A platinafém ércesedéseket tradicionálisan a likvidmagmás ércképző folyamatokhoz 

kapcsolják. Számos szulfidos érctelepben a dúsulások hidrotermás átalakulási zónákhoz is köthetők. A 

termodinamikai modellkísérletek kimutatták, hogy a platinafémek magas hőmérsékletű, nagy 

sótartalmú oldatokban nagymértékben mobilisak, és az ilyen oldatok gazdasági jelentőségű dúsulást is 

okozhatnak. Folyadékzárvány vizsgálatok a térképezési területről, és a Sudbury Szerkezet DNy-i 

szegmenséből először ebben a dolgozatban kerülnek bemutatásra. A tanulmányozott telepekben 

sikerült kimutatni egy platinafém ércesedésekhez kacsolódó, magas hőmérsékletű és magas sótartalmú 

oldatrendszert, ami a Sudbury Szerkezet Északi, Keleti és Déli vonulatának keleti részeiről is jól 

ismert. Így e munka eredményei  további bizonyítékokkal szolgáltak arra nézve, hogy hidrotermális 

körülmények között a platinafémek, és elsősorban a Pt és Pd jelentős mobilitással rendelkezik, mely 

kedvező földtani körülmények esetén a likvidmagmás ércesedésekhez képest nagyobb nemesfém-

koncentrációjú és sajátos ásványparageneizisű, gazdaságilag hasznosítható érctelepek képződéséhez 

vezethet. 
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