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A harmincas évek elejére esnek az agyagásványokon végzett első röntgenvizsgá
latok. Ezek fordulópontot jelentettek az agyagásványkutatásban és a nyomukban feltá
rult ismeretek szinte egy csapásra az ásványtani érdeklődés középpontjába helyezték az 
ásványoknak e páratlanul érdekes csoportját. 

A röntgensugárzás felhasználásának, pontosabban a Debye—Scherrer diagramok 
alkalmazásának nagy jelentősége főleg abban állott, hogy a mintegy két évszázadon át, 
a kémiai összetétel apró különbségei alapján leírt, több mint 230 féle idesorolható ásvány
rólkiderült, hogy azok szerkezeti tekintetben mindössze néhány főtípust képviselnek. E té
ren is kitűnt, hogy az ásványok kristályszerkezete állandóbb, mint a kémiai összetételük. 

E szerkezeti szemlélet előtérbe kerülése nemcsak azért volt fontos, mert elsőízben 
tette lehetővé az áttekintést e példátlanul kaotikus ásványcsoporton, hanem a porfelvételi 
diagram révén lehetséges volt adott esetben az egyes típusok, fajták konkrét meghatáro
zása, osztályozása s ezzel előállt a szó valódi értelmében vett tudományos kutatás lehető
sége is. 

Kezdetben az agyagásványok természetbeni előfordulásának tanulmányozásán 
volt a sor. A röntgen- és a korán hozzácsatlakozó DTA-módszer felhasználásával egyre 
szélesebb és változatos előfordulási viszonyoknak megfelelő körből váltak ismeretessé 
az agyagásványok. Egyidejűleg terelődött a figyelem a kristályszerkezet problémájára 
is, melynek megoldását nagy mértékben vitték előre P a u l i n g n a k — általában 
a filloszilikátokra vonatkozó — elgondolásai. 

Az agyagásványok gyakoriságuk és változatos, sokszor különleges tulajdonságaik 
révén nagy szerepet visznek természeti folyamatokban és sokféle gyakorlati alkalmazásuk 
fejlődött ki. Ezért sokféle tudományág kutatóinak figyelmét vonták magukra. A minera-
lógus mellett hamarosan geológusok, fizikusok,' kolloidkémikusok, agrokémikusok és 
különféle technológiák képviselői is intenzíven és sokszor nagy apparátussal vették ki 
részüket ennek az ásványcsoportnak kutatásában. 

Legyen szabad rámutatnom egészen röviden azokra a körülményekre és saját
ságokra, melyek az agyagásványok iránti tudományos és technikai tekintetben egyaránt 
megnyilvánuló nagy érdeklődést indokolják. 

A földtan szempontjából fontos, hogy kitűnt az agyagásványok nagy szerepe sok 
és főleg nagy kiterjedésű földtani folyamatokban. A keletkezési feltételek széles skáláját 
felölelő ásványcsoport tagjait mindenütt megtaláljuk a földkéregben, ahol akár több 
száz fokos és nagynyomású gőzök tevékenykedtek, vagy akár közönséges hőmérsékleten 
és nyomáson, de nagy kiterjedésben a primer ásványok lassú mállása ment végbe. 

* Elhangzott az Agyagásványtani Szakcsoport alakuló szakülésén i960, február 29-én. 



4 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, Agyagásvány-füzet 

Ezért a legszorosabb értelemben vett ortomagmás kőzetképződés kivételével, de 
az utómagmás folyamatokhoz már szorosan kapcsolódva, érctelérektől az üledékekig és 
talajokig mindenütt szerepelnek és a lezajlott folyamat indikátorai. 

Pegmatitok üregeiben — valószinűleg azonban késői szakaszban kialakulva — 
hidrotermális érctelepekben, és azok kíséretében kivált kőzetekben hidrotermális 
utóhatásként oly tömegben keletkeznek, hogy sokszor az eruptív kőzetek — főleg vulká
nitok — eredeti tömegének nagyobb része az eruptív folyamat teljes konszolidációja 
végén már az agyagásványok heterogén rendszeréből áll. 

A felszíni és felszínközeli mállási folyamatok az agyagásványok legnagyobb 
tömegeit termelik. Jóllehet a primer ásvány kémiai bomlásának és az agyagásvány szin
tézisének e lassú folyamatáról egyelőre kevés pontosat tudunk, néhány tényező szerepét 
ismerjük. A hőmérséklet nagy befolyását látjuk abban, hogy míg a sarkövi üledékekben 
csak szórványosan találunk anyagásványokat, addig Brazília tropikus övében nem ritkán 
több száz méter vastagságú, főleg kaolintartalmú reziduftlis üledékek halmozódnak fel. 

A finomszemű klasztikus üledékekben a homoktól az agyagos kőzetekig kisebb 
vagy uralkodó mennyiségben mindenütt kimutatták az agyagásványokat. E, rendszerint 
tengeri üledékekben az eredetileg leülepedő agyagásványok a diagenezis során úgy látszik 
jelentős szerkezeti és kémiai változáson is átesnek. G r i m a Kaliforniai partok közelében 
figyelte meg, hogy a kaolin a fokozódó mélységgel montmorillonitnak, majdillitnek adja 
át a helyét. A geokémiai változások, melyek a szedimentációt kísérik az ioncserék révén az 
egész óceán ionháztartására nagy befolyást gyakorolnak. Számos megfigyelés alapján 
egyes kutatók azt a nézetet vallják, hogy az agyagásványok együttese és a kristályosodási 
textúrák alapján az üledékképződés mélysége pontosan megállapítható. 

Az agyagásványok vázolt gyakorisága nyomatékot ad változatos tulajdonságaik
nak is. E sokrétű sajátságok, a kolloid kristályméretek, a változékony kémiai összetétel 
és sajátságos szerkezeti anomáliák következtében alakulnak ki. 

Az elektromosan töltött részecskék, az oldat ionjai és molekulái kölcsönhatásaként 
érdekes elektrokémiai jelenségek lépnek fel. A kataforézis, filmképződés és a permszelek
tivitás jelensége a kutatások súlypontja e téren. Még fontosabbak azonban az ioncsere
reakciók, melyek a montmorillonit csoport ásványai esetében, szerkezeti-kémiai okoknál 
fogva, a legfeltűnőbbek. A plasztikusság, felületi adszorpció, duzzadás, gélképződés, 
interlamináris szorpció, hidratáció megannyi lényeges sajátság, melyet csak felsorolás
szerűen érinthetünk, de mind geológiai-talajtani, mind technológiai szempontból nagy 
figyelemre tarthatnak igényt. 

E tulajdonságok gyakorlati jelentőségét első helyen a talajtan szempontjából 
emeljük ki. Az agyagásványok, szerves molekulákkal kombinálódva nagy befolyást 
gyakorolnak a talaj fizikai állapotára, az ioncserék révén egyes kationok forgalmát 
szabályozzák és hatással vannak a talaj kémhatásának alakulására. Itt említem, hogy az 
általános mérnöki munka, az út-, vasút-, völgyzárógát építés, alapozás és általában a mély
építés egyre szorosabb érintkezésbe jut az agyagásványok kutatásával s már jelenleg 
is szerteágazó ismereteket halmozott fel az agyagásványok talajmechanikai szerepét 
illetően. 

Az olaj geológiában és olajtermelésben egyre jobban kitűnik az agyagásványok nagy 
szerepe. A Schlumberger-szelvények értelmezése éppúgy nem lehetséges az agyagásvány
hártyák modern elektrokémiai elmélete nélkül, mint ahogy a homokok áteresztőképességé
nek vizsgálatában is elengedhetetlen a kis mennyiségben mindig jelenlevő agyagásványok 
szerepének tanulmányozása. H u g h e s ama megállapítása, hogy kevés agyagásványok
tól mentes produktív olajmezőt ismerünk, továbbá annak a szerepnek felbecsülése, 
melyet az agyagásványok e telepeken játszanak, különösen az olajgeológia és általában 
az olajipar figyelmét erősen az agyagásványokra irányította. Az Amerikai Petróleum 



N e m e о z : Elnöki megnyitó 5 

Intézet hatalmas anyagi erőforrások felhasználásával nagyszabású agyagásványkutatási 
programot bonyolít le, melynek kiadványait, sőt a náluk beszerezhető tiszta agyagásvány
mintákat is jól ismerjük. 

A kolloidméretű kristályokban való kifejlődés is sokféle gyakorlati alkalmazási 
lehetőséget biztosított az agyagásványoknak. Az adszorpciós tulajdonságok a derítő-
képesség hordozói, melyet az olajipar használ ki nagy mértékben. A kémiai ipari eljárá
sokban gyakran találkozunk agyagásványokkal, mint adszorbensekkel, katalizátorokkal 
vagy azok hordozóival, a kiszáradt gélek nagy szilárdsága miatt pedig öntödei formahomok 
kötésére nyernek előnyösen felhasználást. 

A kerámiai alkalmazást azért említem utolsónak, mert ennek az ősrégi technoló
giának kapcsolata az agyagokkal közismert. Ismeretes azonban az is, hogy e rendkívül 
sok gyakorlati tapasztalat ellenére a modern kerámiai iparnak egyik főgondja a nyers
anyag, vagyis az agyagásványok, és ezek tulajdonságainak szeszélyes változékonysága. 

Az agyagásványoknak földkéregbeli fontos szerepét világítja meg végül szovjet 
szerzőknek a Föld energiaforgalmára vonatkozó új elmélete. E szerint a földkéreg 
mélyebb zónáiban az eruptív folyamatok számára rendelkezésre álló energia végső soron 
a nap sugárzó energiájából származik, melynek közvetítői az agyagásványok. A fel
színen mállás útján — tehát a nap energiájának felhasználásával képződő agyagásvá
nyokban ugyanis az Al —О távolság átlagosan 2,1 kX a földpátok 1,9 kX távolságá
val szemben. E nagyobb távolságnak megfelelő nagyobb belső energia az üledékes 
kőzetek mélybesüllyedése és újból földpátokká alakulása közben hő alakjában szabadul 
fel. Ha az elmélet még több részletadattal bizonyítást nyer, az agyagásványok a már 
említett jelentőségükön kívül, mint az eruptív folyamatok s így a geokémiai körforga
lom és geológiai mozgások fő okozói fognak előttünk állani. 

Az agyagásványok szerepét és jelentőségét a különböző természeti folyamatok 
vagy változatos gyakorlati alkalmazások tekintetében az eddigi kutatások alapján — me
lyekre az előzőekben röviden utaltam — ugyan felismerték már, azonban még távolról 
sem egész terjedelmében. E mellett az agyagásványokkal különösképpen úgy vagyunk, 
hogy a folyton mélyülő kutatások nyomában egyre bonyolultabb kérdések merülnek fel. 

Az újabb és nehéz problémák mellett sajátságos módon mindig vissza kell térni 
az alapokhoz is, amely téren az agyagásványok meghatározása, különösen kvantatív 
értelemben máig megoldatlan feladat. Komplikáltabb esetben a kvalitatív meghatározás 
is nagy nehézségekbe ütközik, mint pl. a talajban, a közönséges agyagban és palában. 

A kristályszerkezeti kutatások sincsenek minden téren megnyugtatóan lezárva, 
és még problematikusabb a szerkezeti pozíciók betöltésmódja. Igen sok tennivaló van még 
a genetikai kérdések tisztázására s ezzel összefüggésben az agyagásványok már említett 
indikátor szerepének kiaknázására. A mesterséges szintézis körülményeiből több idetar
tozó ásvány képződési viszonyait ismerjük már. A dickit jelenléte szulfidos érctelepeken 
pl. semleges ill. gyengén alkalikus közeget jelez és valószínűleg az agyagásványok külön
böző fajtáinak egymásra következése az üde kőzettől a telérfalig, mint pl. a montmorillo-
nit-illit-kaolin-szericit-dickit és más hasonló sorok jellegzetesek a lezajlott hidrotermális 
folyamatra. A részletvizsgálatok azonban még hátra vannak. 

Talajokban és közönséges agyagokban az agyagásványok további szerepének tisz
tázása sajnos nagy nehézségekbe ütközik a mennyiségi, sőt gyakran minőségi meghatáro
zási lehetőségek említett gyarlósága miatt. A technikai alkalmazás során a nyersanyag 
tisztítása, osztályozás, előkészítés, aktiválás oly sok kérdést vet fel, melyet ez alkalommal 
érinteni sem lehet. 

Szerteágazó tudományos és gyakorlati jelentősége miatt az agyagásványokkal 
kapcsolatos problémák kutatása igen intenzíven és nagy nemzetközi részvétellel folyik. 
A modern kutatások e téren nálunk 1950-től számíthatók. Egy évtized alatt lényeges 
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előrehaladás történt nálunk a meghatározó módszerek elsajátítása terén, sőt az apparatura 
fejlesztése terén is vannak eredmények ( F ö l d v á r i n é , E r d e y - P a u l i k ) . A telep
tani kutatások a legsikeresebbek közé sorolhatók és számos agyagásványtelepet tártak fel. 
Vannak eredmények a szerkezeti pozíció betöltés szabályainak megállapításában, a nyers
anyag tisztításában, genetikai kérdések tisztázásában, több vizsgálat ismeretes a hidro-
agyagásványfajták köréből, jelentősek a reológiai vizsgálatok és számos egyéb kutatás. 

Minél jobban mélyültek azonban a vizsgálatok és egyúttal minél szélesebb szem
pontokból vetődtek fel az agyagásványokkal összefüggő problémák, annál jobban 
érződött az agyagásványokkal foglalkozó kutatók tudományos szervezetének hiánya. 
A néhány speciális kérdés megoldására szervezett, rövid életű bizottságok nem pótol
hatták az állandó jellegű és széles szakmai körű szervezet hiányát. Számos külföldi 
példa is arról győz meg, hogy eredményes kutatás az érdekelt kutatók összefogása, közös 
erőfeszítése, illetőleg olyan szervezet nélkül, amely ezt intézményesen biztosítja, ma már 
nem lehetséges. 

Ennek felismerése adta a hazai agyagásványtani szervezet megalakításának gondo
latát, amely akképpen realizálódott, hogy 13 intézmény agyagásványkutatásban érdekelt 
kutatói fordultak ilyen értelmű javaslattal a Magyarhoni Földtani Társulat Elnökségéhez. 
A Társulat választmánya i960 jan. 12-iki ülésén foglalkozott a javaslattal. Megértve és 
méltányolva a javaslatot indokoló elgondolásokat, lelkesen járult hozzá a Társulat 
keretei között szervezendő Agyagásványtani Szakcsoport megalakításához. 

Ezek előrebocsátásával röviden ismertethetem a szervezeti téren azóta lezajlott 
eseményeket. 

ASzakcsoport első Vezetőségi ülését i960 febr. i-én tartotta, melyen a 13 javaslat
tevő, mint az ideiglenes vezetőség tagja a szakcsoport elnökévé dr. N e m e c z E r n ő t , 
titkárává dr. V a r j ú G y u l á t választotta. E vezetőségi ülés fő feladatként az Agyag
ásványtani Szakosztály szervezését jelölte meg és kialakította az i960 év I. felének munka
tervét. E szerint háromhetenként hétfői napokon szaküléseket tartunk. 

A vezetőségi ülés javasolta továbbá hazai standard minták összeállítását és vizs
gálatát. A munka kivitelezésével az elnököt és titkárt bizta meg. Határozat született 
arra, hogy a Szakcsoport vegye fel a hasonló külföldi Társulatokkal a kapcsolatot, hogy 
a hazai agyagásványkutatás kellő képviseletet kapjon már az ez idei külföldi agyagásvány 
konferenciákon. 

E legelső intézkedésekből is kitűnik, hogy a szakcsoport létrehozásának célja: 
a hazai agyagásványkutatás minden irányú előmozdítása a társadalmi összefogásban 
rejlő lehetőségek felhasználásával. Tudományos szervezet, amely mindazokat a szakem
bereket tömöríti, akik önként részt kívánnak venni a hazai agyagásványok földtani 
feltárásában, bármilyen szempontú tudományos és technológiai vizsgálatában s végül 
azokat, akik gyakorlati (technológiai) alkalmazásokkal foglalkoznak. A szervezet egyik 
legfontosabb feladata, hogy az agyagásványokkal kapcsolatos kutatási eredmények 
számára nyilvánosságot teremtsen s egyúttal biztosítsa e nehéz kutatási terepen annyira 
fontos érdembeni, minden szubjektivitástól mentes tudományos vita lehetőségét is. 

E célkitűzések összeesnek a nagymúltú Földtani Társulat legjobb hagyományaival 
és reméljük, hogy e Szakosztály .a széleskörű hazai adottságok alapján nemcsak hazai, 
de világviszonylatban is eredményekkel gazdagítja majd a tudományt és életerős hajtássá 
növekszik a Társulat évszázados törzsén. 


