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ADATOK A TITÁN GEOKÉMIÁJÁHOZ

BÁRDOSSY GYÖRGY ÉS BÁRDOSSYNÉ LIESZKOVSZKY ZSUZSA*

Régóta ismert, hogy a bauxitban a Ti átlagosnál nagyobb mennyiségben
szerepel. A kérdéssel kapcsolatban feldolgoztuk számos vegyelemzés adatait

és vizsgáltuk a bauxitban és az üledékes kzetekben elforduló titán geokémiai
viselkedését.

Els célunk a magyar bauxit átlagos TÍO 2 tartalmának meghatározása
volt. Az eddigi irodalom elemzései a TiOg mennyiségét is feltüntetik, de számítá-
sokat az átlagos TiOg tartalom meghatározására még nem végeztek. A titán

mennyiségi viszonyainak meghatározására a fbb bauxitelfordulásokról több
mint hétezer vegyelemzés adatait használtuk fel.

Számításaink szerint a magyarországi bauxit átlagos TiOj tartalma kereken
2,00%. A fbb bauxitelfordulások átlagos TiOj tartalmát külön-külön is meg-
határoztuk. Az egyes elfordulásokban kapott átlagos TiO^ mennyiségeket a
következ táblázatban foglaltuk össze :

Elfordulás Átlagos
TiO,.%

Felhasznált elemzések száma

Iszkaszentgyörgv— Kincses’ 2,17 924 drb.

Nézsa 2,16 95 ,,

Kvirád— Izamajor 2,13 759 ,,

Gánt— Harasztos ....•>* 2,00 1659 ,,

Halimba— Cseres 1,98 1244 ,,

Halimba— Devecseri-út 1,92 1988 .,

Szc— Határvölgy 1,64 999' ,,

Megjegyezzük, hogy átlagszámításainknál nemcsak az elfordulások jó-

minöségü, alumínium gyártásra alkalmas bauxit ércét dolgoztuk fel. Felhasznál-
tuk a teljes földtani értelemben vett bauxittest minden analízisét, beleértve a
bauxittest agyagos részeit is.

A táblázatból kitnik, hogy az elfordulások átlagos TÍO2 tartalma alig

különbözik egym4stól, a különbségek csak néhány tizedszázalékot tesznek ki.

Megvizsgáltuk a fenti átlagértékek kiinduló adatait, az egyes elemzések
eltérését a kapott átlagtól, az egyes Ti02%-okat, melyeklDl az átlagértékeket
kiszámítottuk.

E feladatok tisztázására legalkalmasabbak a gyakorisági diagrammok.
Az elemzésekben szerepl TÍÜ 2 értékek gyakoriságát százalékban fejezzük ki.

Például: a halimba— cseresi elfordulásról 1244 elemzésbl 89-ben 2,4%-os a TiOj
tartalom. A 89 elemzés az összes elemzés (1244) 7,15 %-a. Ezeket az értékeket
gyakorisági százalékoknak nevezzük. A gyakorisági diagrammokban a derék-
szög koordinátarendszer vízszintes tengelyére a TÍO 2

értékeket, a függleges
tengelyre pedig azok gyakorisági százalékait mérjük fel. A fbb magyar bauxit-
elfordulások gyakorisági diagrammját az 1— 6. ábra tünteti fel.

* ElöatUák a M. FölcUani Társulat Geokémiai szakoszlálvának 1953. II. 20.-án tartott szak-
ülésén.
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fordulásokban viszonylag szk határok között váltakozik. 0,5% alatti és 3,2%
feletti mennyiségben csak egészen kivételes esetekben fordul el TiOj. Néhány
nyirád—izamajori elemzésben 4,5, st 7% TiOg tartalmat észleltünk. Hasonló-
képpen néhány 4—5%-os értéket találtunk a halimbai, iszkaszentgyörgyi és

nézsai elemzésekben is. Gánton Gedeon T. szerint egy-két esetben 8%-os
TiOj-t is tapasztaltak (8). Az alsóperei bauxitban Földvári A.-né egyik elem-
zése 4,44% TiOa tartalmat mutatott ki (5). Ezek azonban kivételek. Számunkra
sokkal fontosabbak a fentemlített határokon belül található TiOj értékek, melyek
a bauxit 99%-ára jellegzetesek.

A gyakorisági diagrammok lefutása elfordulásonként különböz. Gyakori-
ság szempontjából a legkevésbbé egységes a njúrád— izamajori elfordulás bauxitja,

ahol a TiOg tartalom túlnyomó része 1,0—3,0% közötti mezre oszlik el. A többi
elfordulás TiOg értékeinek eloszlása sokkal egj'ségesebb. íg^^ a Halimba—
Devecser-úti elfordulásban 1,3— 2,5%, a halimba— cseres! 1,3—2,6%, .szc-
határvölgyi 1,1—2,3%, Gánt—Harasztos 1,4— 2,6%, végül iszkaszentgyörg}’’—

kincses! elfordulásnál 1,8—2,7% a TiOg tartalom legnagyobb része.

Teljesség céljából megvizsgáltuk néhány fontosabb külföldi bauxitel-
fordulás TiOj tartalmát.

Vadász E. által bevezetett karsztbauxit és lateritbauxit-terület meg-
különböztetést követve, elször a karsztbauxit-elfordulások TiO, tartalmát
tanulmányoztuk.

• A bihari elfordulások TiOj tartalma a kevés vegyelemzés alapján 1,5— 4,0%.
A jugoszláviai bauxitelfordulásokon több helyen csak nyomokban van

titán, másutt viszont, az irodalom szerint, 1—3%.
16 Földtani Közlöny — 14-10
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Az olaszországi bauxitelfordulások Tiüg tartalma 1,2— 3,0%.
A franciaországi elfordulásokban, Lapparent szerint a TiO, 0,6— 5,8%..

Túlnyomólag azonban 2,0— 3,5®/o-

Sajnos, a Szovjetunió bauxitelfordulásainak
.
titántartalmáról csak igen

kevés adatot sikerült nyernünk. Észak-Urali bauxitelfordulások TiO, tartalma

l,8-2,0%.
A lateritbauxit-területek közül klasszikusnak nevezhet indiai bauxiU

elfordulásokról F o x sok vegyelemzést közöl. Az indiai bauxit titántartalma,

nagy : átlagosan 6—8%, de maximálisan 12, st, 16°/ó-os is elfordul. Az elszórtaix

1_3 o/q-os titántartalmú bauxitelfordulások Fox szerint alárendeltek.

A guayanai bauxit titántartalma elfordulásonként eltér. Átlagosai^

2-5%.
Az arkansasi bauxitban Gordon legújabb vizsgálatai szerint a titán--

tartalom leginkább 2% ; a georgiai, alabamai és californiai elfordulásokban
átlagosan 2—4%.

Ausztrália elfordulásainak titántartalma Vadász szerint átlagosan 5%^
Az afrikai Arany-part elfordulásaiban a titántartalom általában i

azonban az egyes elfordulások értékei nagyon különbözk.
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Az elzket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a magyar bauxit titán-

tartalma a külföldi elfordulásokénál valamivel kisebb. magyar bauxittal az
olaszországi és a jugoszláviai bauxit TiO« tartalma közel egyez.

.\ laterit-bauxit Ti02-tartalma nag>'obb a karszt-bauxitokénál. Az elb-
biekben ugyanis 2—8%, az utóbbiakban pedig 1—4% az átlagos titántartalom.

.\z eddigi irodalmi adatok közül legnagyobb a titántartalom az indiai bauxitban,
ahol a TÍO 2

sokszor a 10%-ot is meghaladja.
Továbbiakban vizsgáltuk a TÍO 2 és a bauxit többi alkatrésze közötti össze-

függéseket.

Igen érdekes az összefüggés a TÍO 2 és az AUOs mennvdsége között, melyre
az eddigi irodalom még nem utalt. Feltn, hogy minél nagyobb a TÍO 2 meny-
nyisége (tizedszázalékokban kifejezve), annál nagyol>b, az AI 2Ü 3 tartalom is. Ez
a megállapítás törvényszernek mutatkozik. Pontosabb számszer adatok nye-
rése végett elfordulásonként feldolgoztuk a rendelkezésre álló 7000 vegyelemzést.
Kiszámítottuk a TiO, tartalom függvényében a vegyelemzések átlagos AI

2O 3

tartalmát. A kapott átlagok a kiinduló megfigyelést teljes egészében megersí-
tették. Számításaink végeredményeit az alábbi táblázatban közöljük :

1

T102
1

1

Á t 1 a g 0 s AI2O3 t a r t a 1 0 m

l

Halimba

—

Cseres

Halimba— !

Devecseri-út

j

S2ÖC—Határ-
völgy

Nyirád— j

Izamajor

j

Gánl—
Harasztos

Iszkaszent-

györgy—
Kincses

Nézsa

O'
.0 .

1

0/
.*0 % %

I

0/ %

",6 24,8 29,4 16,9 20,7

0,7 22,3 24,8

0,8 29,0 33,0 32.2 22,3

0,9 30,5 36,8 33.5 22,4

36,5 33,8 37,2 34,7 29,9

1.1 36,0 37,9 38,6 35,0 32,0

1,2 39,8 41,6 38,6 37,7 36,6 32,1

1„8 ,39,9 42 1 39,5 42,9 39,9 —
1,4 42,1 44,6 40,9 43,9 40,7 .35,1

1 .0 43,3 4.5,8 41,1 46,7 41,2 41,3 34,9

1,0 43,2 47.2 41,6 49,2 42,7 38,9 35,9

1.7 43,0 47,8 43,2 50,2 43,5 40,9 36,4

1,8 45,3 48,2 44,2 49,9 45,2 46,4 42,6

1,9 45,0 49,7 45,0 51,3 45.3 47,0 44,6

2,0 48.4 50,1 45,9 51,7 47,0 .50,1 42,6

2,1 49.4 51,2 47,1 53,7 48,0 50,4 45,3

2-2 51.8 51,4 47.7 53.7 49,3 52,2 49,2

2,3 53,0 51,9 47,7 .53,5 48,8 51,3 50,6

2,4 56.1 53,0 48,1 .54,2 .50,9 51,8 53,6

2,5 56,0 54,2 19,3 54,0 53,4 52.5 51,6

2,6 55,2 55,2 49,5 55,6 54,9 53,5 55,5

2,7 55,3 55.8 49,6 55,7 56,8 .53,8 55,6

2,8 55,6 57,3 50,3 56,9 .53,4

2,9 60,6 56,3 55,6 —
3,0 58,9 56,2 57,7 54,1

3,1 62,9

1

61.9

.

A táblázat szerint minden egyes elfordulásban az AUOg tartalom követ-
kezetes növekedését figyelhetjük meg. A felhasznált nagyszámú vegyelemzés
statisztikai értéke bizonyítja, hogy valóban törvényszer összefüggés van a két
elem között. A számszer adatok szemléltetésére a fenti adatokat derékszög
koordinátarendszerben ábrázoltuk (7. ábra).
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A diagrammból megállapíthatjuk, hogy a növekedés mértéke elfordulá-
sonként közel megegyez. Átlagban 0,1% TiOg növekedésnek 1,5% AlgOa növekedés
felel meg. Egyedül a szc— határvölg\d elfordulásban kisebb valamivel a növe-
kedés mértéke.

továbbiakban aTiOgés az FogOs tartalom közötti összefüggést vizsgáltuk.
E célból kiszámítottuk az elemzések átlagos FOgOa tartalmát a TÍO 2 tartalom
függvényében.

Eredményeinket az alábbi táblázatban foglaltuk össze

:

TiOa t 1 a g 0 s FCjOj t a r t a 1 0 m

t

Halimba—Deveesen-út Nyirál—Izatnajor Iszkaszentgyörgy

—

Kincses
Nézsa

% % % % 0/
/o

0,0 17,2 10,9 6,8
0,7 — — 9.1

0,8 15,8 10,0 7,7

0,9 21,4 14,5 8,3

1,0 15,3 14,0 23,0
1,1 21,8 16,9 16,8
1,2 18,9 10,1 16,7
1,3 17.2 16,6 -
1,4

' 1,5

20.0 14,9 1 .5,6

20.1 15,9 19,6 15,1
!,•<> 21.4 19.8 16,2 11.2

1,7 20,9 19,6 19,3 16,5

1,8 21,4 19,2 17,3 12,6

1,9 23,2 20,4 17,1 . 15,7

2.0 22.3 23,0 17,5 15,0

2,1 22,6 21,8 17,2 _ 17.4

2,2 22,8 20,9 17,7 15,0

2,3 24 1 22,5 18,9 17/3

2,4 23.8 23,1 18,5 19,5

2,5 23.7 23,7 19,2 18,2

2,6 22,6 22,4 18.1 24,1

2.7 24,6 23,6 17,8 23,4
2,8 23.7 23.7 19,3
2,8 15,8 23,7 —
3,0 21,6 23,7 17,6
3,1 20,3

A táblázat adatait a következ ábra szemlélteti.

Molímbo-Oevecseri-úl'

Myirád -!zamajor
Jszkászentgyórgy-Kincses
Mézsa

0.6 0.8 to VI fi. ie 1.8 io Z2 ih is 2^ io h
TiO^ tortalom T.

8. ábra.
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A táblázatból és a diagrammokból kitnik, hogy a TiOaésaz FCjOs tartalom
között van némi összefüggés. A TiOj tartalom növekedésével csekély mérték-
ben az FeaOs tartalom is n. Ez a növekedés azonban sokkal kisebb, mint amit
az AljOa esetében, és az egyes görbéket számos kiüt érték zavarja.

A két összefüggés egymáshoz való viszonyának szemléltetésére a 9. ábrán
együtt tüntettük fel a vas- és alumínium görbéket.

fc:

\ '
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Az elzkben elmondottak még részletesebb szemléltetésére elkészítettük
\

egy halimbai fúrás szelvénydiagrammját, melyeken derékszög koordináta r

rendszerben a mélység függvényében ábrázoltuk a félméterenként vett elemzések |i

alumínium, szilícium, vas és titán tartalmát (10. ábra).

‘^h03.Si0^.Fe203%-65 60 55 50 ^5 90 35 30 25 20 15 10 5 0

10. ábra.

A szelvénydiagrammon az alumínium és titán értékek párhuzamos lefutása

azonnal szembetnik. Látható, hogy az AlgOs tartalom növekedésével a SÍO 2

tartalom csökken és a vas- és a titántartalom között nincs közvetlen kapcsolat.

Összefoglalva az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy a magyar bauxit-

ban a titán- és alumíniumtartalom növekedése között törvényszer összefüggés

van. A külföldi bauxitelöfordulásokra, sajnos, nem végezhettünk az elzkhöz
hasonló számításokat, megfelel számú vegyelemzés hiányában. Érdekes errl

a kérdésrl F 0 x következ megállapítása ; ,,Ügy látszik, hogy a titán legjobban

a bauxit-laterit takaró nagyobb alumíniumtartalmú részein dúsul fel.” Ez a meg-
figyelés teljesen egyezik elbb ismertetett eredményeinkkel és megersíti azok

érvényességét a többi laterit-bauxit elfordulásra is. Az a körülmény, hogy a

lateritesedés és bauxitosodás során az alumíniumtartalom növekedésével pár-

huzamosan halad a titántartalom növekedése, még az irodalomban található

kisszámú vegyelemzés alapján is nyilvánvaló. Példaként az alábbi vegyelemzé-
seket mutatjuk be :
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1.
«)

AGG, 13,43 25,19

Tiü. 0,48 1,52

Fe.,Ó, 12,89: 14,73

SiO. 42,42 39.6

1. Bazalt— S?ebengehir{^6.

2. A bazalt laterites mállásterméke.

(B e li r e n fi — B c r g : Chemische geologie 334. old.)

1. Amfibol pala — Brit Guyana.
2. Az amfibol pala laterites mállásierméke.

tBehrend— Berg: Chemische Geologie 33.5. old.)

1

'1.
1

3.

1

AGG, 27,10 29,56
'

37,74

TiGo 0,40 1,20
1

3,30

Fe.,Ó,
;

5,16 1,86 1 1,70

Sió, i 58,00 52,64 1

,

39,80

1. Nefelinszienit — Arkansas.
2. -Mállott nefelinszienit.

3. A nefelinszienit laterites mállásterméke.
(B e h r e n d— B e r g ; Chemische Geologie 335. old.)

1. 2. 3.
j

4,

AGG, 16,75 56,40 13,53 57,03
TiG, 1,71 8,90 1,44 9,52
Fe^Ó, 14,89 7,10 18,81

; 3,94
SiG, 47,44 1,66 47,00 2,76

1

1. Bazalt, Main Pat — India.

2. A bazalt bauxitos mállásterméke.

3. Bazalt Ranchi Distriet — India.

•4. A bazalt bauxitos mállásterméke.
(Fox: Bauxite of India 26. old.)

.\z elzkben tapasztaltak alapján felvetdhet a kérdés, vájjon csupán a
lateritesedés és bauxitosodás folyamatára korlátozódik-e a titán és az alumínium
geokémiai kapcsolata, avagy az üledékes folyamatokra általánosan érvényes.
E célból megvizsgáltuk számos üledékes kzet vegyelemzését. Az elemzésekbl
kiderült, hogy az összefüggés valóban fennáll. Megállapításunk támogatására
elször néhány' összeállítást közlünk az üledékes kzetek, átlagos összetételérl

:
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Clarké; The clata of georhemistry

Eruptivok
átlaga

Agyag Homokk Mészk

SiO, . 59,83 58,10 78,33 5,19
ALÓ3 15,02 15,40 4,77 0,81

Fe,0, 2,62 4,02 1,07 0,54

FeO 3,43 2,45 0,30 —
TiO, 0,79 0,6.5 0,25 0,06

B e h r e n d— B e r g : Chemische Geologie.

SiO 59,12 58,11 78,31 5,19

AI3O3 15,34 15,40 4,76 0,81

FcoO., 3,08 4,02 1,08

[

0,54FeO 3,80 2,45 0,30

TiO. 1,05 0,65 0,25 0,06

Az elzkkel közel megegyez adatokat találunk Szaukov, Mason,
valamint Rankama és Sahama geokémiai munkáiban. Ezeknek az átlag
adatoknak a kiegészítésére bemutatunk néhány hazai kzetelemzést is :

Kzet Elfordulás AI2O3 TÍO2 ^2^3 SÍO2 Elemzések
száma

Bauxitos agyag Nagyvázsony .... 35,7 1,35 414
Bauxitos agyag Zalahaláp-Véndek-
hegy 35,2 1,32 221

Sárga bauxitfed agyag Nyirád-
Izanaajor 27,4 1,40 19,20 37,90

1
IX'

Bauxitfed pirites agyag Izamajor 24,02 1,27 7,20 32,36 2X
Szenes agj'ag ,, 17,20 0,97 9,80 47,.32 4 X
Homokos agyag ,, 10,63 0,87 9,47 64,45 6 0<

Eocén mészk ,, 1,86 0,21 2,20 20,35 2 X
Mállott dolomit ,, 12,01 0,57 19,35 10,49 2 X
Tömör dolomit ,, 0,45 nyom. 2,40 0,61 2 X
Tömör dolomit Halimba 0,22 nvom. 1,70 0,66 6 X
Liasz vörösmészk Piszke ;

.

0,98 0,10 1,83 6,18 1 0

X M á r i á s s y M. ele.nzése.

0 Gedeon T. elemzése.

A közölt elemzésekbl az A1 és Ti párhuzamos haladása világosan kitnik.
Még szebb összefüggést sikerült kimutatni a halimbai eocén rétegsor vizsgálatakor.
Itt a középs-eocénbl a fels-eocén felé haladva, folyamatos átmenetet találunk
a mészkbl az agyagmárgába. Az átmenet során a Ti és A1 változása pontosan
elméleti feltevésünknek megfelelen következett be :

Kzet Mélység AI2O3
.

TÍO2 CaO

Agyagmárga 33 m 14,44 0,55 17,4
Márga 49 m 14,50 0,50 / 20,3
Márga 66 m 12,51 0,50 23,8
Mészmárga 94 m 7,70 0,50 34,0
Mészmárga 113 m 7,04 0,30 34,0
Mészk 149 m 1,27 0,15 48,5
Mészk 185 m 0,90 0,12 50,0
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A titán és az alumínium között tehát minden üledékes kzetre érvényes
összefüggés állapítható meg. Szükséges azzal is foglalkoznunk, mi lehet az oka
ennek az összefüggésnek.

’Az üledékes folyamatok f geokémiai jellegzetessége, hogy azok majdnem
mindig vízzel állnak kapcsolatban. Goldschmidt szerint az elemek vízben
való viselkedését nagy mértékben az ú. n. ion potenciál szabályozza. Az
ionpotenciál azt fejezi ki, hogy mekkora pozitív töltés található az ion felületén.

A vízmolekulák dipólusok. A 3-nál kisebb ionpotenciálú elemek a dipólusokat

magukkal vonzva, ionos oldatokat alkotnak. 3— l‘2-ig terjed ionpotenciál,

tehát nagyobb felületi (pozitív) töltés esetén a dipólus egyik hidrogénje eltaszí-

tódik és a kation töltését a fennmaradó hidroxil ion semlegesíti. Ezek az elemek
hajlamosak arra, hogy vizes oldatukból hidroxidok formájában kicsapódjanak.
Ha az ionpotenciál l‘2-nél nag>mbb, akkor a nagy pozitív felületi töltés a dipólus

mindkét hidrogénjének eltaszítását is lehetvé tózi. Ekkor az ionok az oxigénnel
komplex aniötit alkotnak, melyek továbbra is oldatban maradnak. Minél közelebb-

állnak bizonyos elemek ionpotenciáljai egymáshoz, annál inkább hasonlóan
viselkednek vizes közegben. Az alábbiakban bemutatjuk a fontosabb elemek
ionpotenciál táblázatát :

Az elemek ionpotenelál táblázata

Cs+ 0,6]
i

R>+
K +

0,67

0,75

1 o

Aíí"*' 0,85 r E,

Na+ ] ,00 >
Li-i- 1,3 o

Ba-+ 1,1

Sr=+ 1,0

C.a-+ 1,9 o

Ma-+ 2,20

2,41

Cu-+ 2,41

Co-+ 2,44
1

La®+ 2,50 f --

B3 + 2,50
Xi-+ 2,57
Mg“ + 2,58 Ü

2.7 !-

\3 + 2,8

Zn3 + 3,0

* Bauxilban feldi'isuló elemek.

Sc3 + 3,6

Tli^ + 3,7

Ce^-í- 3,9

Mll3 + 4,29 o
Tí3 + 4, .85

O
N

Fe®+ 4,48 3

Zi< + 4,59 o
* \3 + 4,62 Ji

Cl3+ 4,70 i

Al®+ 5,25

Bt2+ 5,88 -
** Ti’ + 6,25
** 6,55

— O
** Xl>®+ 7,26 w

Mn^ + 7,70

Mo« + 9,70

Si’ + 10,0

\'5 + 12,5

J-*
5 -f* 14,3

B3 + 15.0 o

Cr«+ 17,2

S6 + 17,7 r -
Mn^ + 20,0

o

26,6

X'5 + 33,0

A táblázatból kitnik, hogy a négyértékü titán ionpotenciálja az alumíniumé-
tól csak igen kevéssé különbözik. Véleményünk szerint ebben kereshet a két
elem goekémiai kapcsolatának magyarázata. Az ionpotenciál táblázatból kit-
nik, hog>' a magyar bauxitban feldúsuló járulékos elemek, mint például a V, Cr,

Be, Zn, Mn mind az A1 közvetlen szomszédságában helyezkednek el.

.\z ionpotenciál figyelembevételével az üledékes kzeteknek újrendszerü
geokémiai beosztása alakult ki. Ezt a beosztást a fenti táblázatban is kifeje-

zésre juttattuk, feltüntetve az egyes határok közé es geokémiai kzetfajtákat.
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Tanulmányoznunk kell, hogy milyen mértékben szerepelhet az üledékes
kzetekben és a bauxithan a négyértékü titán mellett a háromérték ? E kér-

déssel kapcsolatban határozott elemzési adat csak elenyész mennyiségben áll

rendelkezésre. A titán oxidációs fokának pontos meghatározása a jelenlegi ana-
litikai módszerekkel ug^’anis csak vasmentes vegyületeknél végezhet el. Vas
jelenlétében — ami viszont a legtöbb üledékes kzetnél kimutatható — a meg-
határozás csak közelít. Ezért a kérdés megoldása csak közvetett módszerekkel
lehetséges. Szádeczky E. legújabb vizsgálatai szerint a titán az üledékes
geofázisokban (és így a bauxitban is) uralkodóan négyértékü formában jelenik

meg. a geokémiai vegyértékszabálynak megfelelen. Hasonlóan állapította meg
Scserbina az üledékes geofázisokban észlelhet redoxpotenciálok vizsgálata

alapján. Szerinte ferrovas jelenlétében 3 és 4 érték titán eg\"aránt felléphet,

ferrivas jelenléte azonban a háromérték titán jelenlétét kizárja. N e m e c z E.
vizsgálatai szerint viszont a bauxitban szinte kizárólag ferrivas van. Mindezek
alapján igen valószínnek látszik, hogy bauxitjainkban valóban a négyérték
titán szerepel. A kérdés végleges tisztázására még további vizsgálatokra lesz

szükség.

Az A1 és Ti geokémiai összefüggését illeten az ionpotenciál nem tekinthet
egyedüli oknak. A természetben lejátszódó folyamatok jellege komplex és az ered-

mények mindig több tényez eg\dittes hatásából származnak. A jelen esetben
fontos tényez az illet elemek különböz pH viszonyok között tanúsított visel-

kedése. E kérdéssel kapcsolatban számos vizsgálati adat áll rendelkezésünkre.
Legutóbb Gedeon T. közölt diagrammot (Fresenius meghatározásai
alapján), mely több, számunkra is fontos elem oldódási viszonyait tünteti fel

különböz pH értékek mellett. Ezt a diagrammot az alábbiakban (11. ábra) mi
is bemutatjuk.

pH-*-
11. ábra. ^

diagrammból kitnik, hogy savanyú pH viszonyok között a titán és az
alumínium kicsapódása csaknem megegyez értékeknél következik be. A kicsa-
pódásra kritikus mez mindkét esetben 3,5— 5,0 pH érték között található.
Savanyú kémhatású oldatokban tehát a Ti és A1 viselkedése eddigi megállapítá-
sainkat megersítve, eg\’mással közel megegyez. titán és a vas közötti össze-
függés megersítésére a ferrivas görbe lefutása is szolgálhat. Az a körülmény,
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hogy a titán— alumínium összefüggés csak savanyú pH viszonyokra érvényes,

értékes adat a bauxitkeletkezés vizsgálatához és még inkább valószínsíti a

savanyú pH viszonyok közötti bauxitképzdést.

Végül további hasonlóságot találunk az A1 és Ti viselkedése között az üle-

dékes folyamatokban annyira fontos kolloid oldatoknál. A vizsgálatok szerint

az Al, Ti, Fe^+, Zr, Cr kolloid oldatainak töltése pozitív, míg a humuszos és agya-
gos kolloidok, a kovasav, mangán, különböz szulfidok stb. kolloid oldatainak

töltése negatív. A töltés szerepé az illet kolloidoldat kicsapódásakor dönt jelen-

tség. Valóban az alumíniuni_feldúsulásá\al együtt dúsul fel a többi pozitív

kolloid (Fe^ Cr, Zr) és a titán.

Összefoglalás ^
1. A magyar bauxitelfordulások átlagos Tiüj tartalma 2,0 ‘’q. Az egyes

elfordulások átlaga ettl alig tér el.

2. A gyakorisági számítások alapján megállapítható, hog>' a TiOj 0,5— 3,2

százalékos határok között fordul el túlnyomó mennyiségben. Kivételes ese-

tekben 4, 5, 7% TÍO2 is elfordul.

3. A magyar bauxit TÍO2 tartalma a külföldi elfordulásokéhoz képest

kicsiny.

4. A külföldi elfordulásoknál a laterit-bauxit elfordulások átlagos TÍO2
tartalma a karszt-bauxitokénál nag\mbb. Legnag^’obb az indiai laterit-bauxité :

6- 8%.
5. Amag3.'ar bauxitban törvényszer összefüggés állapítható meg az .\lgO3

és, a TiOg tartalom között : az alumíniumtartalom növekedésével párhuzamosan
a titántartalom is növekszik.

6. Hasonló összefüggés található a TiOg és Fe.gO^ tartalom között is, azon-
ban az elznél sokkal kisebb mértékben és bizonytalanabb módon.

7. Külföldi irodalmi adatok alapján a lateritesedés során az AlgOs feldúsu-

lása a TiOg feldúsulásával eg\'ütt jár.

8. Az összes üledékes kzetben az AlgO^ésaTiO, tartalom között kimutat-
ható az 5. pontban említett összefüggés.

9. Az összefüggés foka a két elem ionpotenciáljának hasonlósága. Termé-
szetesen más okok is elsegítik az összefüggés létrejöttét.

r. Bapflouiii^u r. BapaouiiieBa:

JíaHHbie K reoxHMHH THiana

AsTopbi aauiiMaioTCH paccMOxpeuiie.M reoxii.MimecKiix saKOiiOMepHOCTeu coaep-

waHiia TiiTaHa b ocaaoMUbix ropubix riopoaax 11 r.iaBubi.M oöpaao.M b öoKCiiTax. Ohu
yCTanoBH.iu ua ocnoBe CTaTiicTimecKHX noacMeTOB, mto BeurepcKiie oKCiirbi b cpeaue-vi

coflep>KaK)T 2% TiOj- Ho .MupoBbi.M .MecTopo>KaeHiiH.\i ycraHOBii-xii, mto .larepiiTOBbie

öoKCiiTbi coflepwaioT oubuie ico.TiiMecTBa Tiirana, Me.\i i<apcTOBbie öoKCUTbi. VcTaHOB-TeHO

TaK>Ke ua ochobc .MUoromic.ieuHbix aua.iuBOB, mto b BeurepcKiix öoKCUTax ii.vieeTCU

Tecuaa reoxii.MiiMecKaa CBUSb Aieway AlgO^ 11 TíOg . .Mowno pacuiiipuTb axy CBHSb

ua Bce Biiabi ocaaoMHbix ropubix nopo/j. no otoh 3aKOiio.MepnocTii biiaho, mto bo Bcex

ocaaoMHbix nopoaax napa.T.Teabuo c oorauieuiie.M KOMnoueuTa AlgOj ooramaeTca ii

TiOg. ripHMiiHOH oToro UB-ieHUH aBTopbi cMUTaioT TecHoe c-xoflCTBO iiOHHoro noTeumiana-
3T1IX anyx ae.Te.MeiiTOB. Kpo.Me Toro ji.vieKDT po.ib KO-iaoiiaubie CBotícTBa 11 pacTBopii.MOCTb

3TUX 3.Te.MeUT0B UpiI paS.TUMHblX yC.TOBlIHX pH. ‘

^ I
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Contributions á la géoehiinie du titaue

pnr GY. BÁRDOSSY et MME GY. BÁRDOSSY

Les auteurs ont étudié le comportement géochimique de la teneur en titáné

des roches sédimentaires et surtout de la baüxite. Ils ont établi pár des calculs

statistiques que la teneur moyenne en titáné de la bauxite hongroise est de 2%.
Quant aux occurences étrangéres ils ont trouvé qúe la teneur en titáné des bau-
xites latéritiques est en moyenne plus hanté que celle des bauxites karstiques. Dans
la bauxite hongroise ils ont pu établir pár plusieurs miile analyses une corré-

lation entre la teneur en alumine et en titáné. Les données qu’on trouve dans
la littérature permettent d’étendre á toutes les roches sédimentaires cette régle,

selon laquelle la teneur en titáné augmente avec l’augmentation de la tei>eur en
alumine. On estime que la cause principale de cette corrélation réside dans la

ressemblance du potentiel ionique des deux éléments. L’établissement de la

corrélation est encore favorisé pár leur comportement colloidicme analogue et

leur solubilité dans diverses conditions de pH.
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