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A BAUxiT vasAsvAnyai

NEMECZ ERN*

1. A vizsgálat célja

Bauxittelepeink földtani viszonyaival a geológusok már sokat foglalkoztak.

Fleg Vadász E . munkássága alapján bauxitjaink keletkezési ideje, az ekkor
uralkodó éghajlati viszonyok, a jelenlegi települési mód minden számottev
telep esetében részleteiben is tisztázott. A földtani kutatások elrehaladottságá-
val, a bauxit ásványos összetételének vizsgálata nehezen haladt elre. Eltekintve
a régebbi, egyes telepeink allitos ásvjányait ismertet közleményektl, a rendszeres
ásványtani vizsgálat csak a legutóbbi idben indult meg. Az újabb kutatások
körébl kiemelkedik Vendel M . munkássága, aki kidolgozta a hidrargillit

. és böhmit polarizációs mikroszkóppal történ mennyiségi meghatározásának
í módszerét. Kiss J . szintén polarizációs mikroszkópot használva, a bauxit
valamennyi ásványának meghatározását tzte céljául s ennek a bauxit kíséreté-

ben jelentkez kismennyiségü, vagy éppen csak nyomokban elforduló elemek
ásványos mihez-kötöttségének tisztázása szempontjából is nagy jelentsége van.
Ugyancsak kiemelked munkásságot végzett Földvári A. -né, aki defferen-

ciális termikus módszerrel a legtöbb hazai bauxitelfordulás allitos ásványait
meghatározta.

E vizsgálatok közös jellemvonása, hogy az alkalmazott módszerek elvébl
következleg a bauxit vasásványainak vizsgálatára nem terjeszkedhettek ki.

A bauxit vasásványaival a korábbi irodalmunkban fképpen két közlemény
foglalkozik. G y ö r íc i J . dehidratációs kísérletek útján általában limonit, hema-
tit, vaskaolin (?) és valamilyen vastartalmú spinéi! jelenlétére következtet, de
vizsgálatát kevés bauxiton végezte és módszere az azóta megismert limonit
ásványok megkülönböztetésére alkalmatlan. Ismeretes, hogy Fe-ion a kaolin

Al-ionját nem helyettesíti, ,,vaskaolin” ásvány tehát nincs, valamilyen vasspinellre

vonatkozó következtetés pedig nagyon bizonytalan.
Náray-Szabó I. és Neugebauer T. 1944-bl származó közle-

ményükben foglalkoznak ugyan a bauxit vasásványaival is, de azt említik, hogy
röntgenelemzéssel a bauxit vasásványai közül csak a hematit mutatható ki.

Valószín, hogy a sokkal bonyolultabb diagrammot nyújtó vasoxihidroxid ásvá-
nyok megfigyelése említett szerzknek azért nem sikerült, mert CuK a-sugárzást
használtak FeK a-sugárzás helyett.

Ilyen körülmények között a szélesebb alapon megindult bauxitkutatások
kiegészítéseképpen szükségesnek mutatkozott a szerkezetileg párhuzamos vas-

és aluminiumoxid-, ill. oxihidroxidos ásványok összefüggését a bauxitban külön
megviz.sgálni.

2. Vizsgálati módszer

A vasásványok meghatározása olyan szemcseméretekben, amint azok a
bauxitokban általában szerepelnek, röntgenometrikus úton lehetséges. Mieltt

• Eladta a Magyar Földtani Társulat Ásvány-Kzettani Szakosztályának 1952. nov. 19-i eladó
ülésén.
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a vizsgálatok eredményének tárgyalására térnénk át, röviden ismertetem a
röntgenelemzés néhány, a bauxitvizsgálatokkal kapcsolatos kérdését.

A röntgenelemzés, abban az esetben, ha az elhajlított sugarak rögzítése
— mint általában és a jelen esetben is — Óimén történik, kis mennyiség elegy
részek iránt meglehetsen érzéketlen. A kimutathatósági határ, tehát az a leg-

kisebb súlyszázalékos mennyiség, ami még biztosan észlelhet, tág határok között
változik és függ a hatókomponens, st a jelenlév egyéb komponensek min-
ségétl is. Kvarcot pl. már 2—3%, hematitot 5% esetén biztosan ki lehet mutatni,
de általában a legtöbb ásvány vonalai csak akkor észlelhetk, ha mennyisége
a keverékben legalábbis 5— 10 %-ot, st kivételes kedveztlen esetben 15—20%-ot
is elér. Az elemzés érzéketlensége kedveztlen a kis mennyiség járulékos ásvá-
nyok kimutatása szempontjából, de jó képet ad a kzet lényeges összetevirl,
ezeken keresztül a kzet kialakításában alapveten fontos szerepet játszó fizikai-

kémiai tényezkrl, bár az ásványi szemcseméret, mint a bauxitban legtöbbször,
a mikroszkóp feloldóképességének alsó határánál is kisebb.

A minségi röntgenelemzés szempontjából két körülménynek van szerepe :

1. tiszta ásványokról összehasonlító felvételekkel, vagy az ásvány sík-

hálótávolságainak és a vonalak ersségének értékeivel rendelkezzünk

;

2. a kimutatandó ásványok meghatározási vonalait minden szerepl
elegyrész mellett elre megállapítsuk.

A bauxithan lév vasásványok egymástól könnyen megkülönböztethetk,
de bizonyos nehézséget okoz az aílitos ásványoktól való elhatárolás. Ennek oka,

hogy csaknem minden vasoxid vagy vasoxidhidroxidos ásványnak van szereke-

zetileg vele teljesen egyez alumíniumoxid vagy oxihidroxid ásványa s ezek
egyez vonálsorozatokat adnak, amelyek között különbség csak a rácsméretek
eltérésénél és a struktúrfaktor jellemz alakulásánál fogva adódik (I. táblázat).

I. táblázat

Vasásvány Tércsoport Alumíniiimásvány

göthit, a — 0(0H)Fe d’' Pbnm diaszpor, a— 0(OH)Al

lepidokrokit, y — 0(0H)Fe .... d” Amani böhmit, y — 0(0H)A1

/3 — Fe» O3-H 0 0

wüstit, FeO

_

hematit, a — Fc 203 D j — R3c korund, a —

y — timföld, y — AljOjmaghemit, y — FCgOj '
. Fd3m

magnetit, FeO-FeFe -

Ha tekintetbe vesszük továbbá, hog^^ rendszerint a sziallitos ásványok
mennyisége is elegend ahhoz, hogy a felvétel során róluk vonalakat nyerjünk,

érthet, hogy bauxitról készült röntgenfelvételen igen sok vonal összeesik. Fel-

téve azt a ritkább esetet, amikor a kimutatandó ásvány mennyisége oly csekély,

hogy csak legersebb vonalai jelentkeznek, ezek pedig kivétel nélkül egj^éb ásvá-

nyok vonalaival esnek össze, a röntgenvizsgálatot kétféleképpen lehet elvégezni

;

1. amint a jelen esetben is, a vonalak ersségi viszonyainak pontos tisztázása

útján, 2. a feloldóképesség növelésével.

A feloldóképességet növelni lehet a röntgensugárzás hullámhosszának
növelésével (pl. a jelen esetben használt FeK a-sugárzás nag^'obb feloldást

biztosít, mint a CuK. oc-sugárzás), de lényegesen csak a Debye— Scherrer kamra
átmérjének növelésével. A kámraátmér növelésének lehetségét azonban még-
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sem használtam, mert a jelenlegi filmrerögzítés módszerrel a feloldóképesség nö-
velése csak az érzékenység rovására történhet.

E nehézségek megszüntetésében alapvet új megoldást a felvétel során
eddig használt film kiküszöbölése hoz. Ha ugyanis film helyett az elhajlított

sugarak észlelése Geiger—Müller számlálócsvel történik, egyszerre két probléma
oldódik meg : az érzékenység csökkenése nélkül növelhet a feloldóképesség, s ez
által több komponens rendszerek esetén is biztossá válik a minségi elemzés.

Külföldi adatok szerint a preparátumtól 25 cm távolságban elhelyezett Geiger—
Müller számlálócs olyan sugarakat képes észlelni, amelyek rézsugárzásból eredve
2,5 cm sugarú kamrában is csak 5 órai e'xpozíció után okoznak fotométerrel
éppen csak hogy érzékelhet feketedést. Ez tehát azt jelenti, hogy 25 cm kamra-
sugár esetén kb. 4 mm kerületi hosszúságnak csak egy elhajlásívfok felelj meg,
ennek viszont a középs Bragg-szög tartományban csak néhány század A sík-

hálótávolság. A készülék tehát elvben 1/10.000 Á-nyi pontossággal mér. Másik
elnye a készüléknek, hogy a filmmel ellentétben a röntgenfotonokat tökéletesen

a röntgensugárzás ersségének arányában számolja elektronikusan, úgyhogy
a mennyiségi elemzés hibahatárát az eddigi 10— 15%-kal .szemben 1% alá

szorítja.

3. Vizsgálati adatok

A bauxitban lév vas kristályszerkezeti állapotának meghatározását, az
elbbiekben vázolt filmes röntgenmódszerrel végeztem. A közönséges agyagokat
nem számítva, 45 bauxit, vagy bauxitszer anyagról készítettem röntgenfel-
vételt. A minták lelhelyei : Gánt, Iszkaszentgyörgy, Ürkut, Halimba, Nagy-
harsány, Nézsa, Bihar (Románia), Pelsc-Horka (Csehszlovákia), Sifernik (Jugo-
szlávia), Tungar Hill és Bagru Hill (India).

E vizsgálatok eredménye szerint a bauxit, ill. bauxitszer kzetekben vas
mindig önálló kristályos ásvány, leggyakrabban mint hematit van jelen. St
az üledékes kzetben a hematit megjelenése és a kzet allit ásványtartalma
között összefüggést lehet megállapítani.

A közönséges tengeri agyagokban önálló vasásvány sohasem mutatható ki

röntgenometrikusan, tehát feltételezhet, hogy a vas egyéb ásványokhoz nem
kötött része alaktalan állapotban van. Meg kell jegyezni azonban, hogy egyes
szerzk szerint az agyag alaktalan vasoxidja voltaképpen igen finoman elosztott

goethit és csak a kristályszemcsék rendkívül kicsiny mérete miatt nem kapunk
róluk goethit vonalakat. így a tengeri agyagok 2 /x-nál kisebb frakcióját a kö-
vetkez ásványok jellemzik : sok illit (vagy általában csillámszer filloszilikát

ásvány), sok kvarc, némely esetben kevés kaolin, esetleg kalcit.

A megvizsgált minták közül a pelsc-horkai triász mészkövön települ
bauxitszer vörösagyag ásványos összetétele részben hasonlít a tengeri agyagé-
hoz, részben azonban szárazföldi eredetének megfelelen, különbözik is attól.

Hasonlóság a nagy kvarctartalomban és a vasásványok hiányában van, holott
az elemzésben szerepl 10,2% Fe^Oj feltétlenül elegend volna ahhoz, hogy vas-
ásvány vonalai jelentkezzenek (II— 1, III— 1). Másrészt azonban hiányzik belle
a csillámszerü agyagásvány, helyette montmorillonitot tartalmaz. A kaolin
mennyisége szintén kevés. Allitos ásvány, aránylag nagy AUOs-tartalom ellenére

sincs benne.

Az urkuti kréta vörösagyag röntgenképe (III— 2) az itt követett sorrend
szerint elsül, határozott hematit vonalakat tartalmaz. Mellette montmorillonoid
ásvány és kaolin állapítható meg. Minthogy hematit a vizsgálatok alapján e

kzetekben csak allitosodási folyamat kapcsán keletkezik, a mintáról differen-

ciális termikus görbét is felvettünk. E görbe 320 C°-on kicsi, de határozott endo-
term minimumot jelez (1. ábra), amely a hidrargilliten kívül csak lepidokrokit-
nak volna tekinthet. Lepidokrokit jelenlétét azonban kizárja az a tény, hogy
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6,25 kX-es ers vonala, amely a röntgenképben zavartalanul jelentkezhetett
volna, hiányzik, másrészt áz az általános tapasztalat, hogy lepidokrokit bauxitok-
ban általában nem fordul el. Mindenesetre Geiger—Müller csöves felvétellel
még meg kell ersíteni ezt az eredményt, de valószínnek tarthatjuk, hogy az
urkuti vörösagyagban hidrargillit van.

1. ábra. Urkuti vörösagyag differenciális termikus görbéje. i

;
TT fnhinrnf 'cII. táblázat

1 3 4

28,20 29,11 61,36
SiOj 49,46 41,69 0,48

FC20s 10,20 15,10 5,20
TiOg 1,40 1,85 2,90
MnO 0,08

P*0, 1,01

HgO+ 9,16 12,25 . 29,06

1. Pelsc-horkai vörösagj'ag
3. Siferniki bauxit
4. Tungar hilli bauxit

Elemz ; Gedeon T.

Szembeszök, hogy a siferniki bauxitban — amelynek összetétele nem
sokban különbözik a pelsc-horkai vörösagj'agétól (II— 3), és mindenesetre-
elegend kovasavat tartalmaz ahhoz, hogy összes alumíniumtartalma szilikátos^

kötésben legyen — böhmit vonalai jelentkeznek. Röntgendiagrammján (III—3)
a hematit ers vonalakkal jelentkezik, egjalttal a 2,508 kX vonal kiszélesedése'

kb. 10“*— 10“* cm nag>"ságrendü kristályszemcsékre vall, ezeken kívül még-
sok kaolint és kevés montmorillonitot tartalmaz.

A hematit jelenléte az indiai bauxitokban is megállapítható (III— 4). ^A tungar-hilli bauxitban úgyszólván kizárólag hidrargillit és hematit van és csak i

nagjmn kevés montmorillonit.
j

A tungar-hilli bauxithoz rendkívül hasonlít ásványos felépítés tekintetében
.

az urkuti 104. sz. fúrás, 28, 60—33, 90 m-ébl elkerült paleocén bauxit (IV— 5,

V— 5). Ebben sok hematit mellett goethit is van, a kaolin mennyisége tekin-

télyes, a montmorillonit csak valószínsíthet, az egyedüli allitos ásvány pedig

a hidrargillit. E tekintetben új típust képvisel a magyarországi bauxitok között.
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Debye— Scherrer felvétel kiértékelése •

(kX-ben) : III. táblázat

1 2 3 4

14,83 e Mo 14,75 gj' Mo 14,60 k Mo 14,74 igy Mo
7,14 igy K 7,12 k K 7,14 k K 4,83 ie Hi
4,451

ked
3,54 k K 6,20 e B 4,344 e Hi

4,45/ Q 4,37 k K 4,37 e B 3,310 k Hi
3,73 gy K 2,69 k He 3,66 ke He 3,159 k Hi
3,54 gy K 2,48 e K 3,55 ke K 2,453 e Hi
3,344 ie Q 2,29 k K 3,15 k B 2,375 e Hi
2,561 r- Mo 2,18 k He 2,687 e He 2,273 k Hi
2,46/ 1,979 k K •

2,5421 He 2,191 igy He
2,28 k Q 1,834 gy He 2,488/ 2,040 e Hi
2,12 k Q 1,777 k K 2,331 d K 1,989 k Hé
1,983 k Q 1,685 k He,K 2,195 k He 1,914 e Hi
1,683 d Mo 1,489 gy Mo 1,978 gy K 1,801 e Hi
1,542 k Q 1,444 gy He 1,840 e He 1,746 ie Hi
1,493 gy Mo,K 1,425 gy K 1,691 e He 1,589 k Hi,He
1,377 ie É 1,233 igy K 1,660 gy K, B 1,483 , gy He
1,289 gy Mo 1,135 gy He 1,595 gy He 1,445 gy He
1,178 kgy Q 1,100 gy He 1,487 e He,K 1,406 k Hi
1,150 gy Q stb. 1,451 e He,K 1,359 k Hi
stb. 1,427 igy K 1,208 k Hi

1,380 gy B 1,143 k Hi
1,308 ke He
1,296 igy B
1,254

stb.

igy He

Rövidítések : igy (igen gyenge), gy (gyenge), k (közepes), e (ers), ke (közepesen ers),
ie (igen ers), d (diffúz).

Mo (montmorillonit), K (kaolin), Q (kvarc). He (hematit), B (böhmit), Hi (hidrargillit).

1. Pelsc-horkai vörösagyag 3. Sifemiki bauxit
2. Urkuti vörösagyag 4. Tungar-hilli bauxit.

Az átlagos gánti bauxitban (IV— 6, V— 6), a goethitmindig jelenlév vas-
ásvány. Lepidokrokit biztosan nincs. A hematit mennyisége mindig jelents és

kb. egyez a goethittel. Gondolni lehet még a chamosit jelenlétére és arra, hogy
a vas egy része izomorf helyettesítés útján a böhmitben foglal helyet. Egyes
felvételeken ugyanis olyan böhmit vonalak jelentkeznek, amelyek kissé a lepido-

krokit irányába tolódtaik el. A minták azonban ebben a tekintetben ingadoznak,
mert pl. a pizolitos gánti bauxit halványpiros alapanyaga böhmitkristályokat
tartalmaz. A fényes 1—2 mm átmérj pizolitok ú^szólván tisztán hematitból
állnak nagyon kevés böhmittel. A róluk készített röntgenfelvétel csaknem
tökéletesen egyezik a bagru-hilli laterit pizolitról készült röntgendiagrammal
s különbség csak abban van, hogy a böhmit mennyisége az indiai mintában
valamivel még kevesebb.

IV. táblázat

5.

6 .

7.

5 6 7

A1,0, 45,0 55,31 4,89

SiO* 10,8 6,74 21,58
Fe,0, 20,3 20,20 51,05
TiOj 2,0 2,75 0,50
MnOj

egyéb
Izz. V. 21,7 21,98

Úrkút, 104. sz. fúrás, 28,90 m.
Gánt, északi külfejtés.

Bagru Hill, 'laterit pizolit.

Elemz : Máriássy M. (6)

dr. Gedeon T. (7).
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V. táblázat

Debye— Scherrer felvételek kiértékelése

5 6 8 7

7,12 k K 6,23 ie B 14,50 k Mo 3,67 k He
4,84 ke Hi 4,10 d G 6,25 d B 3,15 gy B
4,34 e Hi, K 3,51 gy K, Gh? 3,66 k He 2,685 e He
4,14 k G 3,809 e B 3,13 így B 2,505 e He
3,55 e K 2,687 k G, He 2,688 ie He 2,339 k B
2,69 e He, G? 2,441 gy G 2,506 e He 2,197 k He
2,55 k K 2,377 e B \ 2,347 így B 1,833 e He
2,435 k G 2,200 gy He 1,833 k He 1,685 e He
2,365 k Hi 2,003 így Ch? 1,690 e He 1,654 gy B
2,192 d He 1,975 k B 1,593 gy He 1,589 gy He
1,986 k K 1,892 e B 1,483 k He 1,480 e He
1,841 gy K 1,765 gy B, G 1,449 e He 1,445 e He
1,793 így Hi 1,705 gy G 1,307 k He 1,375 gy B
-1,693 d G, He 1,659 gy B 1,254 gy He 1,308 d He *

1,481 k He 1,529 Így B 1,185 így He 1,251 gy He
1,451 k He , 1,485 így He 1,135 gy He 1,159 így B
1,404 így Hi 1,445 k B 1,101 k He 1,134 gy He
1,307 k He 1,430 gy B 1,050 k He 1,098 k He

’ stb. 1,381 gy B stb. 1,052 k He
1,305 k B, G, stb.

He
1,175 Így B
stb.

Üjabb rövidítések : G (goethit), Ch (chamosit).

5. Úrkút, 104. sz. fúrás, 28,90 m.
6. Gánt, északi külfejtés.

7. Bagru Hill, laterit pizolit.

8. Gánt, pizolit.

Az indiai bagru-hilli minta azért is figyelemreméltó, mert 21—58% SÍO2
-

tartalom mellett az AI2O3 mennyisége csak 4,89 (IV— 7, V— 7). Az alumínium-
tartalom böhmitben és talán kevés montmorillonitban van, de minthogy kvarcot
kimutatni nem lehet, teljesen bizonyos, hogy benne a Si02-tartalom nagy része

amorf állapotú. A gánti pizolitos bauxit beágyazó anyagának ásványos össze-

tétele ép’pen ellentétes a pizolitéval : az alapanyagban a böhmit uralkodik és

csak nagyon kevés hematit, valamint egy magnetit-vonal van.

V/. táblázat

9/a 9/Ö ,
9/c 9/d 9/e 10

AljOs 58,46 57,35 56,32 57,06 54,08 52,07

SÍO2 ,85 2,0 2,20 1,34 4,22 6,10

FcjOj 24,30 24,50 24,90 24,80 25,50 24,20
TiOj 3,05 2,94 3,10 3,0 3,10 2,65

CaO 1,13

MgO 0,09

P.Os 0,35

Egyéb 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Izz. V 12,34 12,20 12,48 12,26 12,10 13,18

9/— 9/e Nyirád, 10. Malimba. Elemz : Máriássy M.



Nemecz E.: A bauxit ásványai 3S»

VII. táblázat

A Debye— Scherrer-íelvételek kiértékelése

9/a 10

6,24 e B 6,25 e B
4,14 így G 4,22 gy
3,67 gy He 3,68 gy He
3,506 gy He 3,54 gy K
3,162 e B 3,153 e B
2,688 e He, G? 2,679 k He
2,510 k He 2,495 k He, K
2,339 e B 2,338 e B
2,201 gy He 2,195 k He
2,050 így He, G 1,846 e B
1,976 gy B 1,762 k B
1,860 ie B, He 1,689 gy He
1,768 gy B 1,655 gy B, K
1,694 k He, G 1,524 gy B
1,661 k B 1,480 k He, K
1,597 gy He 1,447 gy He, B
1,524 k B 1,431 gy B
1,485 k He 1,380 g B
1,443 e. B, He 1,309 k He
1,431. k B 1,176 így B
1,384 k B 1,158 így B
1,309

1,255

1,205

stb.

ie

így

így

B, He
He
B

1,133

stb.

k He

9/a Nyirád. (A 9/6— d minták röntgenképe gyakorlatilag azonos a 9/a-val).

10. Malimba.

A nyírádi és halimbai bauxitok ásványos összetétele rendkívül egyez.
Korábban a nyírádi bauxitban hidrargillitet is, st a halimbaiban túlnyomórészt
hidrargillitet állapítottak meg. A jelenlegi szállításból származó mintákban (5

nyírádi és 3 halimbai felvétel alapján) csak böhmit volt. A vasásvány Halimbán
hematit, Nyírádon hematit mellett kevés goethit is (VI— 9/a, VI— 9/e, VI— 10,

VII-9/a, VII-10).
A Nagyharsányból származó minta szintén böhmitet tartalmaz. A vas

túlnyomó része hematitban van. Ez az egyetlen bauxit, amelyben lepidokrokit

jelenléte teljes bizonyossággal nem zárható ki.

VIII. tábláza

11 12/a 12/6 13/a 13/6

AI2O3 54,76 49,68 53,58 .34,66 57,30

SÍO2 2,03 12,30 5,42 29,03 22,71

FegOj 19,0 15,80 19,0 22,24 2,47

TiOj 3,05 ,85 ,80 1,49 2,91

CaO 1,80 ,55

MgO ,70 ,14

SO3 2,70 2,20
P,0, ,01 ,010

V3O3
*

,010 ,026

MnO ,10 ,014

COj 1,27
,

,036

Izz. V 21,16 18,70 20,34 12,58 14,61

11. Iszkaszentgyörgy, átlag

12/a Kincses, 6— 7 modulus

z

12/6 Kincses, 10 modulusz

13/a Nézsa (N— 4)
13/6 Nézsa (N— 4a)

Elemz: M á r i á s s y (11 — 12/6),

Gedeon (13a6)
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IX. lábtázat

Debye— Scherrer-felvételek kiértékelése

11 12/a 13/a 13/5

13,59 k Mo 7,12 K 7,16 K 7,10 K
6,24 e B *

6,24 B 4,44 K 4,42 K
5,44 d ? 5,43 9 4,15 K 4,06 K
4,84 e Hi 4,82 Hi 3,98 D 3,91 D
4,161 k G 4,85 Hi 3,669 He 3,55 D
3,508 így He 4,33 Hi 3,549 K 3,15 D
2,688 így He 4,16 G 2,697 - He 2,549 D, K
3,165 ke B 3,55 K 2,553 K, D 2,483 K
2,931 k He 3,161 B 2,502 He 2,126 D
2,457 ke Hi, Mo 2,700 He, G 2,338 K, D 2,064 D
2,337 k B 2,549 K 2,208 He 1,979 K
2,243 gj' G 2,433 G 2,131 D 1,886 D
2,181 gy G 2,381 Hi 2,073 D 1,703 D
2,035 gy Hi 2,336 B 1,978 K 1,624 D
1,996 gy Hi, G 2,070 Hi (D?) 1,837 He 1,603 D
1,915 így Hi 2,062 He 1,662 K 1,477 D
1,861 e B 1,975 B 1,633 D 1,420 D

.
1,804 így Hi 1,920 Hi 1,608 D, He 1,397 D
1,745 így Hi 1,85 B 1,485 He 1,370 D
1,711 d G, Mo 1,825 He, Hi 1,447 He 1,334 D
1,673 gy G 1,763 B 1,425 K, D 1,323 D
1,600 így He 1,710 G 1,307 He, D 1,300 D
1,495 gy Mo 1,659 B 1,284 D 1,284 D
1,443 gy B 1,637 ?(D?) 1,186 He 1,202 D
1,413 k G, B 1,491 He, B, K 1,100 He . 1,171 D
1,373 gy B 1,456 B, He
1,316 e B, Mo 1,426 B
1,218 gy B 1,382 B

Rövidítések : D (diaszpor).

11. Iszkaszentg>'örg>% átlag. 13/a Nézsa (N— 4)
12/a Kincses, 6— 7 módulusz. 13/í> Nézsa (N— 4a)
12/á Kincses, 10 módulusz.

Az iszkaszentgyörgyi elfordulás valamennyi magyarországi bauxit közül
a legösszetettebb. E telep bauxitjából 7 mintát vizsgáltam meg. Egyet a jelen-

legi termelés átlagából, 3—3-at pedig a Kincses - és József-akna területén tele-

pített kutatófúrások 6— 7, 7— 10 és 10-nél nagjmbb hányadosú mintáiból.

A jelenleg termelt bauxitban avasásvány goethit, mellette kevesebb hematit
van. A vas egy része szilikátos kötésben is lehet, mert sem a goethit, sem pedig
a hematit vonalainak erssége nem látszik arányban állónak az elemzésben
szerepl 19% FcaOs-tartalommal. A böhmit ^esetleges vastartalmára ugyanaz
vonatkozhat, mint Gánton. A másik allitos ásvány a hidrargillit, kaolin nincsen.

Különös ebben a mintában a 13,59 kX vonal megjelenése. Ez ugyanis kevert
szerkezet montmorillonoid ásvány jelenlétére utal. Ha ez nontronit-rétegeket

tartalmaz, a vas egy része ebben a szilikátban lehet. Ennek a montmorillonoid
ásványnak jelenléte egyébként az iszkaszentgyöFgyi bauxitot szembeállítja vala-

mennyi alumíniumgyártásra használt hazai bauxittal. Közelebbi meghatározása
nagy nehézségbe ütközik részben kevés mennyisége, másrészt kevert szerkezeti

jellege miatt. Differenciális termikus görbéje sem egyértelm, 100—300 C° között

fokozatokban süllj’^ed, de 700 C° körül csekély endoterm mozgása van, ami szin-

tén montmorillonitra jellemz.
A kutatófúrások bauxitja lényeges vonásokban egyezik az átlagos iszka-

szentgyörgyivel. A legalacsonyabb hányados értékek esetén a röntgenképen
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kaolinvonalak jelennek meg s a hányados növekedésével ersségük fokozatosan
csökken.

A diaszpóros bauxitokban a vasásvány mindig hematit (IX— 13/a).

A nézsai bauxitból Kiss J . mintáit vizsgáltam meg. Bennük a hematit mindig
jelen van, kivéve a 4/a jel mintát (IX— 13/ft), amelyben a vasásvány vonalai
nem jelentkeznek, de ennek oka az, hogy a FeaOs-tartalom mindössze 2,47%
(VIII— 13/6). Egyébként ebben a mintában a diaszpor vonalai annyira ersek,
hogy a mintában alaktalan kovasav jelenlétét gyaníthatjuk. A bihari Fatea
Arsaból megvizsgált minta hematit mellett csak diaszport tartalmaz.

Összefoglalás

A bauxitfélék vasásványaira vonatkozó vizsgálatok eredményét a követ-
kezkben foglalhatjuk össze

:

1. A vas minden bauxitban önálló kristályos ásvány alakjában van meg
a közönséges agyagokkal szemben, amelyekben önálló vasásvány nem mutat-
ható ki. A vas és allitos ásványok fajtái között közvetlen összefüggés az együtt-
elfordulás tekintetében nem állapítható meg, legfeljebb csak annyiban, hogy
goethit csakis hidrargillites-böhmites bauxitban alakult ki, diaszporosban soha-
sem. Emellett goethit egyedüli vasásványként egyetlen megvizsgált esetben sem
szerepel, hanem mindig több-kevesebb hematit kíséretében. Lepidokritot a

bauxit nem tartalmaz. Minthogy goethit a természetben víztartalmú bázisos
'feirioxidgélek átalakulása útján k^eletkezik, a lepidokrokit viszont ferrovegyületek
oxidációja révén, a lepidokrokit általános hiánya arra utal, hogy az allitosodás

folyamata oxidációs környezetben játszódik le.

2. A hematit jelenléte agyagos kzetben allitosodásra vall. Ha az agyagos
kzetben hematit nem képzdik, allitos ásványok sincsenek. Hematit finoman
elosztott goethitbl keletkezik ismeretlen mechanizmussal. Nem valószín, hogy
a goethit -> hematit átalakulás minimálisan 250 C°-át a telepek valaha is elérték

volna. Ilyen hhatással csakis a diaszporos telepeken számolhatunk, ahol ennek
megfelelen a goethit teljes mennyisége hematittá alakult.

3. Nincs összefüggés a vas ásványos fajtái és a bauxit sziallitos ásványai
között sem. Hematit egyképpen megvan a kaolin, montmorillonit, st amorf
kovasav mellett is, de kvarc és hematit társulását nem figyeltük meg. Nagyon
valószín azonban, hogy hematit mellett észlelhet hidroszilikátok utólagos,

a bauxit fölhalmozódás helyén végbement újbóli szilikálódás termékei.

4. Minthogy montmorillonit biztosan, chamosit pedig egy esetben való-

színleg van, a vas egy része szilikátokhoz is lehet kötve, vagy ritkán a böhmit
szerkezetében foglal helyet. A magnetithez és ilmenithez kötött vastartalom
a bauxit összvastartalmához képest lényegtelen mennyiség.

A vizsgálatok a Nehézvegyipari Kutató Intézet röntgenkészülékével
készültek, amelyet PolinszkyK. igazgató bocsátott rendelkezésre. A minták
egy része, elemzési adatokkal' együtt, Gedeon T. és Máriássy M. kar-
társaktól származik.

3. H e M e u :

>Ke.ie3HCTbie MHHepa.ribi öokchtob

Peay.ibTar HCcacAOBauHH no jKeaeaiiCTbiM MnnepanaM öokxhtob cboahtch k
c.icAyiomeMy :

1. >KeJie30 HaxoAHTCH bo Bcex pasHOBHAHOcrax öokchtob b bhac caMOCToareJib-
Horo KpncTajiJiH»iecKoro MHnepaaa, b npoTHBonoao>KHOCTb oöbiKHOBennbiM rjinnaM, b
KOTopbix xceaeSHctbiií MHnepaji caMOCToareJibHO ne oÖHapywHnca. He ycTanoBHaocb
UenocpeACTBeHHoro cooTHOiueHnn Me>KAy BHAaMn >KeJie3iicTbix h ajiauTOBbix MHuepajiOB
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c TOMKH speHHfl oöiuepo MecTopo)KflenHH. B KpaiÍHeM CJiyMae mo«ho BbicKaaarb to,
qro réTHT o6pa30BbiBa;ic« xojibKO b öoKCHTax, coflep>Kamnx rnflpaprnJiJiHT h öcmht,
a HHKOPfla He BCxpeqaeTCH b fluacnopoBbix öoKciixax.

Hh b oahom cjiy4ae ne Haui-xocb réXHX b bhac eAHHCXBeHHoro >Ke:ie3HCxoro mbhc-
pajia, HO b conpoBOJKACHHn HeKoxoporo KOJiimecxBa reJwaxHxa. Bokchx ne coAepwaji
jxenwAOKpoKHxa. BBHAy Toro, mxo réxHx B03HHKaex b npnpOAe nyxeM npeo6pa30BaHHH
ocHOBHbix, coAepxíaiuHX BOAy, reJieií okhch wejieBa, a jienHAOKpoKHX nyxeM OKHCJieHHH
coeAHHeHHií AByxBajxeHXHoro jKCJieaa : oömníí HeAOcxaxoK JienHAOKpoKHxa ynaauBaex
na XQ, qxo npopecc annnxHpoBaHHH npoH3BOAnxcH b cpeAC OKHcneHHH.

2. ripHcyxcxBHe reMaxHxa b rnHHHCXbix nopoAax ynaabiBaex na npopecc anjJHxii-

poBaHHH. B xoM cnyqae, ecjiH b rnuHHCxbix nopoAax ne opaaoBbiBajiocb reMaxwxa, ne
HaxoAHTcn h ajiJiwxoBbie MHHepanbi. PeMaxHX B03HHKaex h3 xohko pacnpeACJieHHOro
reMaxHxa c noMombK) HeH3BecxHoro MexaHH3Ma. Majio BepoHXHO, qxo 3ajie>KH KOXAa-xo
AOCxhXjxh MHHHManbHbix 250° npeo6pa30BaHHH „réxiix-reMaxHx". C noAOÖHbiM AeíícxBHeM
xeMnepaxypbi mojkho cwHxaxb xonbKO xaM, XAe ue.noe KOJiHwecxBO réxnxa cooxBexcxBeHHO
npeBpamanocb b reMaxHX.

3. He cyiuecxByex luiKaKOro cooxHOUieHiin MewAy MHHepanbHbiMH paanoBHA'
HOCXBMH weneaa h cnajinxoBbiMH MHnepanaMH öoKCHxa. TeMaxHX HaxoAHXcn xaKwe b
KaojiHHe n MOHXMopnjinoHHxe, k3k BMecxe c KpeMHeKncjroxoíí, OAnaKO ne HaöjiioAaJiocb

AO CHX nop coqexaHHe Kaapua h reMaxHxa. BeponxHO, qxo HaöJiioAeHHbie B03Jie reMaxHxa
THApocHnnHKaxbi — npoAyKXbi nocjreAyiomeií CHJiHKaxH3aunH, npoHCXOAHmeK Ha Mecxe
paKonjieHHH öoKcnxa.

— 4. BBHAy xoro, mxo ycxaHOBHJiocb npiicyxcxBHe MOHXMopHJiJiOHHxa — onpeAC-
• leHHO, a npncyxcxBHe uiaM03Hxa xoJibKO b oahom cJiyMae, npeAnojiaraeM, mxo qacxb
M<eJie3a CBnaana c CHJinKaxaMu mjih, b HeKOxopwx cJiyManx, yMacxayex b cxpyKxype
öeMHxa. CoAepxcaHHe >Ke.ie3a, CBH3ano c MarnexHXOM h nnbMeHHXOM npHcyxcxayex b

HHMXOWKOM KO.XHMeCXBC HO CpaBHeHHK) C OÖIUHM COAepXíaHHeM ÖOKCHXa.

Irion minerals of bauxite

E. NEMKCZ

The results of research concerning iron minerals of bauxite may be listed

in the following:

1. írón exists in every type of bauxite in the fönn of independent crys-

talline iron minerals, as contrary to common clays in which no independent
iron minerals occur. As to common occurrence, no direct relation was found
between allitic and iron minerals, if nt inasmuch that no goethite occurs in -

diasporitic bauxites : it is found in hydrargyllitic-boehmitic types only. No lepido-

crocite was found in bauxite. Considering goethite to be formed in natúré as an
alteration product of basic ferric-oxide gels, lepidocrocite, on the other part,

as an oxidation product of ferrous iron compounds, the generál absence of lepido-

crocite indicates oxidative circumstances during allitization.

2. Presence of haematite in a clay sediment indicates allitization. If no hae-
matite is formed in a clay sediment, no allitic minerals can be traced, either, Hae-
matite originates from finely dispersed goethite by an unknown mechanism.
There is no probability of the deposits ever having reached the minimál tempe-
rature of 250° centigrade required fór the goethite -> haematite transition.

This temperature can be supposed to have existed in diasporitic deposits only,

where, consequently, all of goethite was altered int haematite.

3. No relation exists between the siallitic and iron minerals of bauxite.

Haematite may occur in connection with montmorillonite and kaolinite, or

even with amorphous silicic acid, bút no association of haematite and crystalline

quartz was observed. It is most probable, although, that the hydrosilicates

accompanying haematite resulted from resilification at the bauxite deposition

locality.
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4. Considering that montmorillonite was found in several samples, and
chamosite, at least in one case, can be assumed as probable, part of iron may
be connected alsó with silicate minerals, or may, sometimes, be found in the
boehmite structure. The iron content of magnetite and ilmenite is minute as

related to the totál iron content of bauxite.
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