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A füzérradványi illit vizsgálatának újabb 
eredményei 

New results in the study of the Füzérradvány illite 

VlCZIÁN István* 

A füzérradványi illitről már K ISS L. és TAKÁTS T. 1963-ban megjelent monog
ráfiája is közölt értékes ásványtani adatokat, komolyan foglalkoztak az akkor 
már G R I M n é l (1953) felmerült megállapítással, miszerint az anyag csillám mel
lett montmorillonit-komponenst is tartalmaz, de a kevert szerkezet lehetőségét 
akkor még elvetették. Egyértelműen kevert szerkezetnek először N E M E C Z E. és 
V A R J Ú Gy. (1970) tekintették az ásványt. Genetikáját hidrotermálisán bontott 
riolittufából vezették le, amely üledékesen áthalmozódott, az ásványról kémiai, 
röntgendiffrakciós és termikus eredményeket közöltek. Megállapították, hogy 
kevert rétegű illit/szmektit, maximálisan 25-27% expandáló réteggel (a H E N D -
RICKS-TELLER-formula felhasználásával). Ezeket az ásványtani eredményeket 
N E M E C Z E. (1973) Agyagásványok c. könyvében is megemlítette, elektronmik
roszkópos képeket közölt (ÁRKOSI K. felvételei), és az ásvány politíp módosu
latát lM-nek állapította meg (pp. 321-324. és a 139., 143., 144. ábrák, valamint 
pp. 440-442. és a 205. ábra). 

Az előfordulás földtani viszonyaival részletesen MÁTYÁS E. (1974, 1979a,b) 
foglalkozott. Eszerint a felsőszarmata limnikus összletben több hidrotermális 
elváltozási zóna is van, az illites zóna erőteljes kifejlődését az okozza, hogy itt 
a kiindulási anyakőzet is kimagaslóan nagy K20-tartalmú volt. 

A Magyarhoni Földtani Társulat Agyagásványtani Szakosztálya két alkalom
mal is tartott illit-ankétot (Zamárdi 1983 és Mád 1984). Az 1. ankéton - többek 
között - PATZKÓ Á. és SZÁNTÓ F. beszámoltak a füzérradványi illit peptizálha-
tóságáról. Úgy találták, hogy az egyik mintánál "a közberétegzett illit-mont-
morillonit komponens minden frakcióban jelen volt, a másik mintánál azonban 
a legfinomabb frakció tiszta illitnek mutatkozott". A kevert rétegű szerkezetre 
a röntgendiffrakciós, tiszta illitre az elektronmikroszkópos vizsgálatok utaltak, 
így pl. V l C Z I Á N I. (1984) SRODON (1980) módszerével 10% szmekit-réteget mu
tatott ki és ISII-rendezettséget valószínűsített. Az ankéton kifejezésre jutott vé
lemények a következő két publikációban is megjelentek: 

A kevert szerkezet szmektit-hányadát pontosabban SZEGEDI Á. (1988) hatá
rozta meg direkt FoURlER-transzformációs és S R O D O N (1980)-módszerrel (10-
13%), megállapította az ISII-típusú rendezettséget, valamint kémiai adatokat is 
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közölt. D Ó D O N Y I . (1985) kandidátusi értekezésében nagyfelbontású transzmisz-
sziós elektronmikroszkópos (HRTEM) vizsgálatokat közölt, megállapította, 
hogy néhány (általában 10-nél kevesebb) illit-rétegből álló lamellákból épül fel 
az ásvány, amelyeken belül nincs rotáció és nincsenek másféle komponensek. 
Ezen az alapon kétségbe vonta a szmektit-komponensek létét és az ásvány ke
vert rétegű szerkezetét. 

Hasonló gondolatok a nemzetközi irodalomban is felmerültek, és a N A D E A U 

és munkatársai által 1984 óta bevezetett "fundamental particle" elmélet kiala
kulásához vezettek. Eszerint a kevert rétegű illit/szmektitnek tartott ásványok
ban a röntgenesen szmektitnek határozott komponensek nem mások, mint a 
tiszta illit "alapvető szemcséinek" a határfelületei, amelyek mentén a rotáció 
bekövetkezik, és amelyek mentén a szemcsék tökéletesen dezaggregálhatók a 
peptizáció során. A határfelületek mentén lejátszódó "interparticle diffraction" 
látszik a röntgenfelvételen szmektitnek. 

Egy véletlen folytán éppen a fenti elmélet által kiváltott kritika kísérleti alá
támasztására feltűnt az újabb amerikai irodalomban egy standard anyag, amely 
minden bizonnyal a füzérradványi illittel azonos. Ezt "Zempléni illite" néven 
használják, általában csak annyit tudnak róla, hogy magyarországi eredetű, 
hidrotermálisán riolitból keletkezett, és hogy a minta J . S R O D O N t ó l származik. 
Jan S R O D O N szóbeli közlése szerint ő vitte Krakkóból Amerikába ösztöndíjas 
tanulmányútjára, de a krakkói minta eredetéről ő is csak annyit tud, hogy valaki 
Magyarországról hozta. S R O D O N már 1984-ben megjelent cikkében felhasználta 
a "Zempléni" illitet, tökéletesített határozó módszerével 17% szmektit-hányadot 
és ISII-rendezettséget mutatott ki. 

A "fundamental particle" elmélettel foglalkozva A H N és BUSECK (1990) 3 mo-
dell-anyagot vizsgáltak HRTEM módszerrel, ezek közül az egyik volt a "Zemp
léni" illit. Megállapították, hogy R3 rendezettségi típusú, a közberétegzett 
szmektit-rétegek hányada: 18%. Néhány általános megállapításuk mind a há
rom anyagra vonatkozott, így a "Zempléni" illitre is: eszerint a rétegsorrend az 
l/S ásványokban is hasonló módon írható le, mint a csillámokban, az elemi 
rétegek ÍM típusú sorrendben követik egymást, amelyet gyakran szakítanak 
meg hibák, ezen kívül az egyes kristályok gyakran kissé hajlítottak, és a réteg
sorrend-vektor hajlásszögében néhány foknyi ingadozás előfordul. Mindez a 
Ш-reflexiók elmosódottságát, és így lMd típusú rétegsorrendet eredményez. 
A "Zempléni" illitről közölt, az [110] (vagy [Ц0]) tengellyel párhuzamos nagy
felbontású szerkezeti kép kitűnik az ÍM rétegsorrend szabályosságával, amelyet 
legalább 8 rétegen keresztül nem szakítanak meg rácshibák. Bár a szerzők mo
dellszámításai lehetővé tennék, a gyakorlatban nem tudták a kontraszt erőssége 
alapján megkülönböztetni az illit- és szmektit-rétegeket. 

V E B L E N et al. (1990) részletes HRTEM, elektrodiffrakciós és röntgendiffrakciós 
vizsgálatnak vetettek alá két anyagot, amelyek közül az egyik a "Zempléni" 
illit volt. Röntgennel megállapították, hogy "kivételesen jó" R3 típusú rende
zettséget mutat, a szmektit-rétegek aránya 17%. Elektron-mikroszondás elem
zést és abból számított szerkezeti képletet közölnek, bemutatják a tipikus TEM-
képet. A HRTEM-képen néhány elemi rétegből álló "csomagokat" lehet megfi-
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gyelni, amelyek egymáshoz képest nem teljesen párhuzamosak. A rétegek kö
zött világosabb és sötétebb kontrasztjuk alapján nemcsak illit, hanem szmektit 
rétegeket is megfigyeltek a "csomagokon" belül. A szmektit-rétegek között 2, 
4, 5, vagy több illit-réteget figyeltek meg, bizonyos fokú 4-réteges periodicitás 
is kimutatható volt. Egyes esetekben a rétegeket metsző keresztirányú sávo-
zottság is felismerhető volt a rétegekre merőleges felvételeken, amely nagyobb 
egységek 3-dimenziós rendezettségére mutat. Ezt támasztják alá az elektron
diffrakciós képek is. A megfelelő módon leszámolt szmektit- és illit-rétegek 
aránya jól egyezett a röntgendiffrakcióval kapott szmektit:illit aránnyal. 

S R O D O N et al. (1992) a fenti leírást további számszerű adatokkal pontosították. 
A röntgennel kapott szmektit-hányad: 16%, az elektronmikroszkópos mérések
ből kapott maximális szmektit-hányad: 32% (ТЕМ), illetve 21% (HRTEM). A 
röntgenes és elektronmikroszkópos szmektit-hányadok közötti eltérés minden 
hasonló típusú ásványnál megvan, és az az oka, hogy a TEM-mérések maxi
málisan diszpergált "elemi szemcséken" ("fundamental particle") készültek, és 
minden ilyen elemi illit szemcse határfelületét szmektitnek tekintették, míg a 
röntgenvizsgálatra kerülő szemcsékben a szmektit-rétegek egy része a szem
cséken belül van. Az "elemi szemcsék" átlagos vastagsága csak 3,16 illit-réteg 
(ТЕМ alapján), illetve 4,84 illit-réteg (HRTEM alapján), míg a koherensen szóró 
doménok átlagos vastagsága 14 réteg. A kémiai elemzésből számított maximális 
szmektit-hányad: 22%. A minták NH4 tartalmát pótlólag ellenőrizték, és úgy 
találták, hogy gyakorlatilag nem tartalmaznak Nr-Lj-et. 

R E Y N O L D S (1992) a röntgendiffrakcióra való előkészítés kísérleti módszerei
nek hatásával foglalkozó munkájában szintén egyik modell-anyagnak a "Zemp
léni" illitet használta. Az expandáló rétegek hányada nála 14%, a rendezettségi 
típus szintén R3, a politípia ÍM, vagy kissé rendezetlen ÍM. V E B L E N és mun
katársaival összhangban a csak illitből álló csomagokon belül 3-dimenziós ren
dezettséget tételezett fel, mivel a nem-00/ reflexiók helyzete és intenzitása nem 
változott a különböző kezelések (dehidrálás, etilénglikolos telítés) hatására. 
V E B L E N és munkatársaival ellentétben viszont a szmektit-rétegek mentén tur-
bosztratikus rétegsorrendet állapított meg, amelyet az is alátámaszt, hogy a 
mintasorozatban a "turbosztratikus index" arányos a duzzadó rétegek számával. 

A helymegjelölés, valamint a hazai vizsgálatokkal legtöbbször jól egyező 
eredmények alapján az anyag füzérradványi eredete elég biztosnak látszik. Az 
új vizsgálatok sok eddig nem ismert részletet tisztáztak, de lényegében meg
erősítették a korábbi hazai eredményeket mind a rendezett illit-csomagok, mind 
a köztük lévő, etilénglikollal duzzadó rétegek létezése és mennyisége tekinte
tében. Továbbra is kérdés marad, hogy e duzzadó rétegek, vagyis az illit "fun
damental particles" határfelületei szmektites, vagy illites jellegűek-e, vagy eset
leg mindkét típus előfordul. Ennek eldöntését szolgálná a külső szilikát réteg 
felületi töltésének mérése ( JOHNS 1995a, b). 

E korszerű műszerekkel kapott érdekes új eredményeket itthon is érdemes 
megismerni. Ugyanakkor a nemzetközi szakközönséget is igyekeztem tájékoz
tatni egy rövid angolnyelvű közleményben (VICZIÁN I. 1997) a korábbi magyar 
vizsgálatokról. 
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