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ÉS KRISTÁLYKÉMIAI FORMULÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI BENTONITBAN

NAGY KÁROLY*

Bevezetés

A hazai ásványi nyersanyagkutatások eredményeként eddig ismert bentonit-

lelhelyeinken kívül több oly elfordulás vált ismeretessé, amelyek az elzetes mennyi-

ségi és minségi becslések alapján felkeltették az ipar érdekldését. A bentonit ipari

felhasználhatósága elssorban a montmorillonit agyagásvány-elegyrész mennyiségi

arányától függ. Ezért a bentonit minségének megállapításánál els feladat a mont-
morillonit-tartalom mennyiségi meghatározása. Ilyen tekintetben vizsgáltuk a Bányászati

Kutató Intézet, a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium Vegyes Ásványbányászati F-
osztálya és a Könnyipari Minisztérium Mszaki Fosztálya részérl közösen vett

istenmezejei, bándi, komlóskai, mádi átlag bentonit poralakban rendelkezésünkre bocsá-

tott mintákat.

A montmorillonit agyagásvány a filloszilikátok sorában a hármas rétegkomplexu-

mokból álló montmorillonoid csoportba tartozik és ennek dioktaéderes típusát kép-

viseli (1). E csoport összetételére és szerkezetére vonatkozó ismeretek korántsem tisz-

tázottak. A bizonytalanság oka fként abból ered, hogy e csoport ásványai ritkán vagy

egyáltalán nem találhatók a természetben s a laboratóriumban sem állíthatók el olyan

tisztaságban, illetve szemcsenagyságban, hogy állandóik véglegesen megállapíthatók

lennének. Ezért az olyan ásványkeverékben, mint amilyen a bentonit, a montmorillonit

mennyiségének meghatározása nem egyszer feladat.

A montmorillonit mennyiségi meghatározását többféle módszerrel próbálták
elérni : a vegyi elemzés oxidértékeibl történt számításon kívül kzettani módszerekkel,
báziscsere-képesség meghatározással, szerves komplex-képzéssel, röntgenelemzéssel.

1 950 sze óta a Nehézvegyipari Kutató Intézet és a Veszprémi Vegyipari Egyetem
Ásványtani Tanszéke az agyagásványok kimutatására és több esetben mennyiségi
meghatározására (2) is sikeresen alkalmazta a differenciális helemzést. Jó tapasztala-
taüik alapján megkíséreltük megbízható módszer kidolgozását az említett származású
bentonitok montmorillonit mennyiségének meghatározására is.**

A használt differenciális helemz készüléket a Nehézvegyipari Kutató Intézet
Mszaki Osztálya készítette Vágó E. (3) tervei szerint. Kantái Aj huzallal tekercselt

elektromos ellenálláskemencét használtunk. A kemencébe alulról betolható samott-

* Eladta a Magyar Földtani Társulat Ásványtan
,
Szakosztályának 1952, november 19-i ülésén.

** E közleménynek a Magyar Földtani Társulat Ásványtani Szakosztálya eltt 1952 november
19-én történt eladása óta újabb idevágó közlemények jelentek meg hazánkban Földváriné Vogl
Mária, 1 953 — Földtani Közlöny 83, 145—148; külföldön R. W. Grimshaw-A. L. Roberts,
1953 — Trans. Brit. Ceram. Soc. 52,. 50—-67 ; I,. B. Sand— Th. F. Bates, 1953 — Am. Mineral.
38. 271—78.
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2. füzet

testbl 3 Pt/Pt-Rh helem emelkedik ki, melyek a samott-testre helyezhet nikkel minta-
tartó 3 furatába nyúlnak be. Az egyik furatba kerül a vizsgálandó anyag, a másik kettbe
a termikusán inért, 1300 C°-ra kiizzított A1203 . A vizsgálandó mintába és az egyik
inért anyagba nyúló két termoelem differenciál kapcsolódik, másik végük 1,2,1 0 8 amp.
érzékenység tükrös galvanométerhez csatlakozik. A harmadik termoelem millivolt-

méterhez csatlakozva a hmérséklet mérésére szolgál. A bemen árammennyiséget
szabályozó ellenállással, az egyenletes ftési sebességet programm-szabályozóval bizto-

sítottuk (12 C° percenként). A voltméter és a galvanométer állásainak szabadszemmel
való leolvasása és adataiknak milliméter papírra történ felvitele után szabad kézzel
rajzoltuk meg a görbéket.

A készülék kalibrálása a kvarc /?
—a módosulatának átalakulási hmérsékletével

történt. De közvetett úton is módunk volt a készülék érzékenységérl meggyzdni.
Az American Petroleum Institute egyik kutató csoportja az amerikai és európai leg-

tisztább, szabványnak tekinthet agyagásványok vizsgálatáról — köztük differenciális

heleinzésükrl is — jelentést állított össze (4). E jelentés az ott szerepl mintaásványok-
kal együtt rendelkezésünkre állt, így össze tudtuk hasonlítani készülékünkkel, valamint
a Kerr és Kul p-féle általánosan használt készülékkel ugyanazokról a mintákról felvett

görbéket. E görbék csaknem tökéletesen azonosak.

Kísérleti rész

Ismeretes, hogy a differenciális helemzés azon alapszik, hogy ha a termikusán

aktív anyagot inért anyaggal egyszerre hevítjük, a vizsgálandó anyagban lejátszódó

endo- vagy exoterm reakció következtében

a két anyag között hmérsékletkülönbség

lép föl. E hmérsékletkülönbség az inért

anyag hmérsékletének függvényében áb-

rázolva szolgáltatja a különböz anyagokra

specifikus görbéket. A görbék magassága és

területe — több más tényez közrejátszá-

sával — a reakciók ersségétl, azaz a

hatóanyag tömegétl függ.

Ez az összefüggés szolgáltatja az ala-

pot a mennyiségi meghatározásra, amely a

S p e i 1 (5) által bevezetett és Kér r

—

K. u i p—

h

amilton (4) módosította elgondolás szerint a következ képletben fe-

jezhet ki

1. ábra. Elméleti endoterm csúcs

m -SJ
T dt

ahol m = a minta tömege, g = geometriai állandó, k = a minta hvezetképessége,

ff = a reakció fajhje, T = a differenciális hoelem által indikált hmérséklet. Az

egyenlet alapján tehát az endoterm reakció okozta görbén (1 .ábra) a reakció kezdetet jelentó

»a« pontot és a befejezést jelent »c« pontot összeköt egyenes és az »a—bc« görbe által

határolt terület egyenesen arányos a hatóanyag tömegével. A reakcióból ered kilendülés

amplitúdója — a görbe magassága — is arányos ugyan a reakció hvel, azonban a külön-

böz tényezk, elssorban a ftési sebesség megváltozására a terület kevésbbé érzékeny.

A meghatározás módja tehát az volt, hogy tiszta anyagok ismert összetétel

mesterséges keverékeirl felvételsorozatot készítettünk. A görbeken kiválasztottuk

az anyagra legjellemzbb s a hatóanyag mennyiségével legjobban összefügg csúcsokat

s az így nyert területeket diagrammban tüntettük fel. A vizsgálandó anyag megfelel

»csúcs-területét« kimérve a diagrammból leolvastuk a százalékos értéket.
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A görbék reprodukálhatóságának biztosítása céljából a legkisebb részletekig

kiterjed gonddal jártunk el, pl. a szemcsenagyság, nedvesség, anyagberakás, geometriai

tényez stb. tekintetében. A tapasztalatunk az volt, hogy kell anyagberakási gyakorlat

után nincs szükség az anyag pontos bemérésére. A hvezetképesség és fajhkülönbség

i i . i i 1 i i i i i i i i . i . i

2. ábra. A montmorillonit (Mo) és illit (I) mesterséges keverékeinek differenciális hgörbéi

okozta alapvonal eltolódás Grimshaw (6) javasolta kiküszöbölését — hogy t. i.

inért társként a vizsgálandó anyag elzleg kiizzított mintáját használjuk — nem vezet-
tük be. A vizsgálandó anyag u. i. várhatóan nagyobb mennyiség polimorf átalakulású
alkotórészt (pl. kvarcot) tartalmazhatott és ez esetleg nagyobb hibát okozhatott volna,
mint az alapvonal lejebbcsúszása, ami viszont a görbék területeinek kimérését nem
nehezítette meg.

Két görbesorozatot készítettünk, egyiket montmorillonit-kaolinit, másikat
montmorillonit-illit keverékekkel (2. és 3. ábra). Különösen a montmorillonit-kaolinit
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sorozat bizonyult alkalmasnak, mert a két anyagra jellemz reakciók — a nagy hmér-
sékleti exoterm reakciótól eltekintve — eltér hfokon játszódnak le, így a görbéken

nincs átfedés. Mivel pedig a montmorillonithoz igen sok esetben vagy egyszer hozzá-

keverdéssel vagy pedig azzal váltakozó réteg kevert szerkezetet alkotva illit is járul,

indokolt volt montmorillonit-illit keverékek készítése is.

A kaolinit effektusai a montmorillonitéikez képest oly ersek, hogy nem lehet

azokat azonos érzékenységgel mérni egy felvétel folyamán. Miután a használt galvano-

méter érzékenységét söntök segítségével tizedére lehet csökkenteni, úgy jártunk el,

hogy a felvétel folyamán a montmorillonit effektusainak közeledtére a teljes, a kaolinit

reakciói eltt pxlig a tized érzékenységre kapcsoltunk. Az ábrákon az átkapcsolást a

vonalak megszakadása jelzi.

A montmorillonit mintájául little rocki (Arkansas) Na-bentonitot használtünk.

A választás talán nem a legszerencsésebb, mert amint látni fogjuk az eddig ismert magyar-

országi bentonitok mind Ca-bentonitok. A rendelkezésre álló montmorillonitok közül

azonban ez volt a legtisztább, K e r r és K u 1 p (4) szerint 92%-ban montmorillonitból

áll. Másrészt p_'dig úgylátszik, a differenciális helemzés szempontjából a Na- és Ca-

inontmorillonitok között csak a kisebb hmérsékleti endoterm csúcs alakjában van

különbség. Kaolinit szabványként a murfreesboroi (Arkansas) kaolinitet választottuk,

amely az említett szerzk szerint 90—93% tisztaságú.

Nehezebb volt a megfelel illit-minta kiválasztása. Ismeretes, hogy a muszkovit-

csillám lebontása során számos önálló ásványként felfogható termék, hidrocsillám

keletkezik. Ezeknek egyike a szkebb értelemben vett illit. Az agyagokban, tehát a

bentonitokban is a lebontás foka mintáról-mintára változhat. Az átalakulás menete

szerint más-más hidrocsillám képzdhetik, melyeknek eltér differenciális hgörbéjük

van. Bonyolítja a helyzetet, hogy a lebontás egyik ága a sárospatakithoz és a bravaisit-

hez vezet, melyek szerkezetébe montmorillonit is beépülhet. Mindezen felül még a hazai

illittelepek valószínleg nem is csillámlebontás, hanem földpátszerkezet átrendezdése

folytán jöttek létre. Ezért igen nehéz, de nagyon fontos a helyes minta kiválasztása.

A hazai bentonitok vizsgálata során választásunk a füzérradványi illitre esett, amely

Gróf esik és Vágó (3) vizsgálatai szerint 88% illitet és 12% kvarcot tartalmaz.

Az ábrákból az els rátekintésre megállapítható, hogy a görbék jellegzetesek,

mennyiségi változásokra érzékenyek. A mennyiségi változásra az illitnél az 555 C°,

a kaolinitnél a 600 C° és a montmorillonitnál a 700 C° körüli endoterm csúcsok a leg-

érzékenyebbek, melyek — amint látni fogjuk — a meghatározás alapjául szolgálnak.

E csúcsok hmérsékletei az illitnél 540—570 C°, a montmorillonitnál 680—705 C° között

statisztikusan szóródnak a mennyiségtl függetlenül. A kaolinitnél azonban a mennyiség

csökkenésével 615 C°-ról fokozatosan a kisebb hmérséklet felé egészen 565 C°-ig csúsznak

le a csúcsok. Az egyes reakcióknak megfelel csúcsok jól elkülönülnek, vonatkozik ez

a kaolinit és montmorillonit 900—950° körül lev exoterm effektusaira is (3—d, e, f,

ábra). Látható, hogy illitbl 10%, montmorillonitból 5%, kaolinitbl pedig még ennél

kevesebb mennyiség is határozott effektusban jelentkezik.

B r a d 1 e y és Grim (7) vizsgálatai szerint az 1000 C°-ra hevített anyagokról

felvett differenciális hgörbén az endoterm lehajlások az anyag valamely illó alkat-

részének eltávozását jelentik. Azok a közepes ersség exoterm effektusok, melyek közvet-

lenül endoterm csúcsokat követnek, csak az alapvonalhoz való gyors visszatérést jelzik.

Az éles exoterm hatásokat a nagy szerkezeti egységek új fázisba való széttagolódásai

idézik el s másodlagos exoterm hatások oly fázisok kristályosodásával kapcsolatosak,

melyek csak a rendszer kémiai összetételétl függenek. E megállapításokból nyilván-

való, hogy egy ismeretlen anyag termikusán aktív alkotórészeinek mennyiségére lég-
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jobban az endoterm görbékbl következtethetünk., mert a leadott alkatrész mennyisége
az eredeti mennyiséggel arányosan -változik.

A montmorillonit görbéjén három endoterm csúcs található : 100—250, 600— 750,

és 800—880 C° között. Az alacsony hmérsékleti endoterm csúcs a reverzibilisen el-

távolítható adszorbeált víz mennyiségével függ össze, nem reprodukálható, mert alakja

a mintafelvétel eltti nedvességétl függ. Mindamellett e görbe alakja pl. a cserélhet

kationokra vonatkozóan szolgálhat bizonyos felvilágosítással. A 800—880 C° közötti

endoterm lehajlás szerkezeti oka nem egészen tisztázott. Valószín, hogy a rács végs
összeomlását jelzi, de újabb felfogás szerint (8) a tetraéderes rétegben (OH)

4
--> Si0

4

helyettesítésbl származó víz kilépésétl ered. A legjellegzetesebb csúcsnak a 700°

körüli bizonyult, ami az oktaéderes rétegben OH formában kötött szerkezeti víz kilépé-

sétl ered, területe a vízmennyiséggel arányosan változik. Ugyanez vonatkozik a kaolinit

600 és az illit 550° körüli csúcsaira, ezért a meghatározások céljaira a csúcsokkal ki-

alakult területeket használtuk.

A csúcsok területeit úgy állapítottuk meg, hogy minden egyes esetben meg-
határoztuk a csúcsoknál a reakció kezdetének és befejezésének megfelel pontokat,

e két pontot összeköt egyenes és a csúcs által határolt mezket háromszögekre osztva,

a területet vonalzóval kimértük. Az ismételt kimérések 2%-os hibahatáron belül voltak.

Tapasztalataink szerint a planiméteres kimérés sem pontosabb. A kimért területek az

I. táblázatban vannak összefoglalva.

I. táblázat

A 2. és 3. ábrákon az illit 550°
,
a kaolinit 600° és a montmorillonit 700° körüli endoterm

csúcsainak területei mm2-ben

0/
5 ! 10 25 ! 50 75 90 95 100

Ásvány száz a 1 é k

Montmorillonit 2,5 14 34 136 227 286 312 377
(3. ábrán)

Montmorillonit 18 33 1 142 222 285 — 377
(2. ábrán)

Kaolinit 14 29 78 166 282 344 399 410

Iliit 28 60 132 221 259 — 300

Az összetétel százalékoknak a terület-értékek függvényében való ábrázolásával

kapjuk a kiértékel diagrammokat (4— 6. ábra).

Egy ismeretlen anyag alkotórészeinek mennyiségi meghatározásánál csak azt

kell tennünk, hogy felvesszük differenciális hgörbéjét, a megfelel csúcsterület kimért

értékét az ordinátára visszük s a százalékos mennyiséget leolvassuk.

A mondottak alapján elvégeztük az istenmezejei, bándi, komlóskai és mádi

átlag bentonit minták helemzését. A mintákról felvett görbék a 7. ábrán láthatók.

Az ábrából elször is az állapítható meg, hogy mind a négy bentonitban Ca-

montmorülonit van. I. Barshad (9) vizsgálatai szerint ugyanis a kalciummal

telített montmorillonitoknál az alacsony hmérsékleti endoterm csúcs ketts.
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A 700° körüli összehasonlító endoterm csúcsok területei az istenmezejei mintánál

315, a bándinál 291, a komlóskainál 228 és a mádinál 172 mm 2-nek adódtak. E terület-

mennyiségek alapján a szóbanforgó bentonit minták montmorillonit tartalma a lit+le-

rocki mintához képest a következk

:

Istenmezeje 96%, Bánd 90%, Komlóska 75%, Mád 55%.

4. ábra. A montmorillonit °/
?
-os mennyiségei és 5. ábra. A kaolinit °/0-os mennyiségei és a 600°

a 700" körüli endoterm csúcsterületek közötti körüli endoterm csúcsterületek közötti összefüggés
összefüggés

Az így kapott montmorillonit mennyiségeket oly módon ellenriztük, hogy
ugyancsak a differenciális hgörbék alapján megpróbáltuk megállapítani a jelenlev

egyéb alkatrészek mennyiségét. Ezeknek jelenléte a hgörbékbl rögtön megállapítható.

Látható, hogy a legtöbb szennyezés a mádi mintában van, legkevesebb az istenmezejei-

ben, a komlóskai és bándi közbens helyeket foglalnak el. Szembetn, hogy a mont-
morillonithoz tartozó csúcsokon kívüli effek-

tusok az 500—600° közötti szakaszra esnek.

Ez azt jelenti, hogy lényeges idegen anyag

ként az illit, kaolinit és kvarc jöhet számí-

tásba. A feladat annak megállapítása, hogy
ezek közül melyik és milyen mennyiség-

ben van jelen.

Irodalmi adatok szerint a kaolinit en -

doterm csúcsa 550— 630, az illité 450— 560°

között mozoghat, a fi—a-kvarc átalakulá-

sát jelz -endoterm effektus pedig 573 c-nál

van. Nyilvánvaló, hogy ezen ásványok je-

lenlétének, vág}’ különösen mennyiségének

meghatározása külön-külön vagy fként együttes elfordulás esetén igen nehéz, leg-

többször csak röntgenadatok birtokában lehetséges. Kvarcnak és illitnek a kaolinittl

való elválasztása a 950° körüli exoterm csúcs alapján montmorillonit jelenléte esetén

nem vezet célhoz, mert a montmorillonitnak is lehet e körül exoterm reakciója. Mi a

következ szempontokat és tapasztalatokat használtuk fel. Kaolinit jelenléte esetén

a montmorillonit exoterm csúcsa meredekebb. Ha csak kaolinit van a mintában, a

reakció 520° körül indul, de ha illit is van jelen, már 450°-nál kezddik a lehajlás. A kaolinit

görbéi kifejezettebbek, élesebbek és érzékenyebbek az illitéinél. A két anyag 500— 600

körüli endoterm reakciójában fennálló nagy intenzitás különbség miatt a kaolinit mennyi-

sége meglehets biztonsággal becsülhet.
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Az említett szempontoknak a röntgen adatokkal történt egybevetése alapján,
az egyes minták montmorilloniton kívüli alkatrészeire vonatkozólag a következket
állapítottuk meg :

Az jstenmezejei mintában illit és esetleg kevés kvarc van. Mivel kaolinit nincs
benne, az illit mennyisége az 500°-os csúcs alapján 10%-nak becsülhet.

J 1 1 i i .i.i

7. ábra. A mádi a), komlóskai b ), bándi c) és istenmezejei d), bentonitok differenciális hgörbéi

A bándi mintában van kaolinit, legfeljebb azonban 5%. Lehet benne illit és kvarc

A komlóskai mintában kaolinit nincs, lehet benne illit és kvarc.

A mádi bentonitban van kaolinit, lehet benne illit és kvarc.

E megállapítások természetesen csak az összehasonlító little-rocki mintához

viszonyítva érvényesek. Az irodalmi adatok szerint e minta 8% szennyezést tartalmaz,

differenciális hgörbéje alapján mi még 5% illitet is megállapítottunk benne. Ezért

a montmorilloniton kívüli alkatrészek megállapításánál az elzekben meghatározott

montmorillonit mennyiségekbl az össz-szennyezésnek, azaz 13%-nak e mennyiségekre

es részét is le kell vonni.
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így a vizsgált bentomtok %-os ásványtani összetétele a differenciális hgörbék
alapján a következ :

Istenmezeje Bánd
83 Mo 79 Mo

Komlóska Mád
65 Mo 58 Mo

13 I 16 I, Kv 35 Kv,I 42 Kv, I

4 Kv 5 Ka 10 Ka

A nyert értékeket röntgenvizsgálattal ellenriztük. A felvételek 57,4 mm-es
kamrában, CuK a sugárzással, Ni-szrvel készültek. A felvételeket és a II. táblázat

szerinti kiértékelést Nemecz Ern és Vágó Elek végezték.

II. táblázat

A bentonit minták röntgenfelvételeinek kiértékelése

Komlóska Bánd Mád Istenmezeje

1 4.864 Mo 14.745 Mo 1 5.025 Mo 1 4.864 Mo
9.5361 9.3441 9.94 I 9.4721
4.454 1»Mo 4.422 1,Mo 7.105 Ka 4.412 Mo
4.206 Kv 4.179 Kv 4.266 Kv
3.975 Pl
3.734 P1,I

4.003 Pl
3.618 Ka

4.050

3.313 Kv
3.193 Pl

3.334 Kv 3.311 Kv 3.303 Kv
3.013 Mo

2.981 I, Mo 2.988 Mo 2.972
2.579 1, Mo 2.591 I 2.530 Mo
2.438 Kv 2.441 Kv 2.490 Ka
2.270 Kv 2.275 Ka, Kv 2.255 Kv
2.119 Kv 2.126 Kv 2.104 Kv 2.124 Kv
1.9751, Kv 1 .957 Kv 1 .969 Mo
1.813 Kv 1.816 Kv 1 .802 Kv
1 .672 Mo 1.6661, Mo 1.6531, Kv 1.684 Mo
1 .539 Kv 1.535 Kv 1 .534 Kv, Ka 1 .539 Kv
1 .494 Mo
1.447 Kv

1 .490 Mo 1 .484 Mo
1 .440 Kv

1 .488 Mo

1.374 Kv 1.374Kv 1 .369 Kv 1.37 Kv
1 .287 Mo 1.2821, Mo 1.283 Mo 1 .284 Mo
1.253 Mo
1.228 Kv

1 .254 Mo 1 .250 Mo
1 .224 Kv

1.240 Mo

1 .200 Kv l,196kv 1.197 Kv
1.182 Kv 1.179 Kv 1.178 Kv
1.153 Kv 1.151 Kv 1.150 Kv
1.081 Kv 1.079 Ka, Kv 1.079 Ka, Kv
1.048 1.046 Ka, Kv 1.046 Ka, Kv
1.034 1.033 1.033
1.015 1.015 Kv

0.989 Kv
1.014 Ka, Kv
0.989

Mo = montmorillonit, Ka = kaolinit, Kv = kvarc, I = illit, Pl = földpát.

Amint a II. táblázatból megállapítható, a röntgenvizsgálat a differenciális heltm.
zéssel kimutatott alkatrészek jelenlétét megersítette s a komlóskai mintában plagio-

klászföldpátot mutatott ki.

A vonalak számának alapján az istenmezejei minta relatív tisztasága itt is szembe-

tn, mennyiségi kiértékelést azonban ily sok komponens anyagoknál normál Debye-

Sherrer felvétel a1apján nehéz végezni. Mégis Nemecz Ern és Vágó Elek össze-

hasonlító mesterséges keverékekrl készült felvételek segítségével, egyes megkülönböz-

tet vonalak megjelenése vagy eltnése s vonalak relatív intenzitásainak alapján, —
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figyelembe véve a helemzés adatait, — a bentonitokat ásványi elegyrészeinek százalék-

arányát az alábbiak szerint állapították meg :

Istenmezeje Bánd Komlóska Mád
80 Mo 75 Mo 68 Mo 50 Mo
15 I 10 I 12 I 30 I

5 Kv 10 Kv 10 Kv 5 Kv
5 K 3 Pl 15 K

A négy mintát mikroszkóppal is megvizsgáltuk. A mikroszkópi vizsgálat csak

a termikusán inaktív anyagokra terjedt ki. Mivel a gyengébb anizotrop hatású agyag-

ásványoktól az egyéb szemcsék élesen elkülöníthetk, rövid megfigyeléssel is az ásványos-

összetételben jelents különbség volt megállapítható. A bándi és istenmezejei minták

közel egyformán egyszembbnek látszottak a másik kettnél és a mádi tartalmazta a

legtöbb idegen szemcsét. Minden mintában megfigyelhet volt az átalakuló földpát

maradványa változó megtartásban. A legkevésbbé átalakult földpátszemcsék egységesen

oltanak ki, s legtöbbször sajátalakúak. A kvarc mindig határozott kioltást mutat. Imitt-

amott limonitszemcsék is láthatók. A lehetséges többi ásvány után a mikroszkóppal

való nyomozást fölöslegesnek tartottuk, mert mennyiségük amúgysem számottev,

másrészt felismerésüket az átalakulási termékek összetapadásai megnehezítik. A mikiosz-

kópi vizsgálat is igazolja a kérdéses mintáknak azt a tisztasági sorrendjét, melyet a

röntgenvizsgálat és differenciális helemzés mutatott.

A röntgenmódszerrel és mikroszkópi vizsgálattal is ellenrzött, ill. kiegészített

differenciális helemzés alapján a négy bentonit százalékos ásványi összetételét a követ-

kezkben állapítjuk meg :

Istenmezeje Bánd Komlóska Mád

MontmorilloniL 83 77 67 50
Iliit 12 10 10 32
Kvarc . . . 5 8 18 8

Kaolinit — 5 — 10

Földpát — — 5 —
Mivel a montmorillonitról egykristály felvételt készíteni nem lehet, szerkezetérl

csak más, jobban ismert rokon szerkezetekbl való leszármaztatással lehet képet for-

málni. A ma leginkább elfogadott H o f f m a n n-E n d e 1 1, W i 1 m-M aegdefrau.
Mars hall- és Hendrick s-féle rácsépítmény a pirofillit szerkezetén alapul.

A pirofillittl az alkatrészek elrendezdésének és a rétegek egymásra következésének

módjában, fként pedig abban tér el, hogy a szerkezet rétegei közé vízmolekulák és

cserélhet kationok illeszkednek. Miután e kationok pozitív töltések, észszer volt

annak föltételezése, hogy a rétegekben még negatív töltéseknek kell elállniok. Ez pedig

úgy lehetséges, hogy az oktaéderes rétegben Mg2 +—> Al3 + a tetraéderes rétegekben pedig

Al3 ' —> Si4+ helyettesítés következik be. A helyettesítés mértékét az Al : Si aránnyal

lehet kifejezni, melynek értéke elméletileg 0,94 : 1 és 3,28 : 1 között változhat. A leg-

kisebb arányérték esetén a negatív töltés a tetraéderes rétegben bekövetkez Al3^->Si4 +

helyettesítéssel áll el, ugyanakkor az oktaéderes kötegben a kationok számának maxi-

málisnak kell lenniök. Mivel az utóbbinak tapasztalati értéke 4,44, az oktaéderes rétegben

0,44x3= 1,32 pozitív töltésfölösleg áll el, amit csak két Al3+ -» 2Si 1+ helyettesítés

tud kiegyenlíteni s marad 0,67 negatív töltés. így a legkisebb Si : Al arányú montmoril-

lonit kristály-kémiai formulája :

(Si
6
Al

2 )

v 1 (AK 44 )

iv O20
(OH)4

X

M0-67
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A legnagyobb Si : A1 arány megvalósulásához természetesen az kell, hogy a

tetraéderes pozíciókban csak Si legyen, az oktaéderes rétegekben pedig a maximális

kationszám mellett a lehet legnagyobb legyen a Mg2+ —» Al3+ helyettesítések száma,

így a formula a következ lesz :

(Sig)
IV (Al

2 . 44
Mg

2)

vl O
20

(OH)
4

I

M
»0,67

A két széls határ közé es minden összetétel ásványt montmorillonitnak neve-

zünk. S e d 1 e c k i j a Si : A1 arány kétszeresének felhasználásával montmorillonit

— 2, — 3, — 4, — 5, — 6 ásványt különböztet meg az 1 : 1, 3 : 2, 2 : 1, 5 : 2, 3 : 1 arányoknak

megfelelen.

Említettük, hogy 100%-os montmorillorfit soha sincsen. A nagyrészt mont"

morillonoidokból álló anyagok jellemzése céljából azonban éppen a szerkezet és az említett

helyettesíthetségek ismeretében, az oxidos elemzésekbl ki tudjuk számítani a fel-

épít montmorillonoid ásvány kristálykémiai formuláját. Ilyen irányú számításaikban

Ross és Hendricks (11) a következ szempontok szerint jártak el:

1 . Elemi cellánként feltételeztek 20 O és 4 OH pozíciót, tehát az állandónak

tekintett 44 negatív vegyérték lekötéséhez igazodtak.

2. Valamennyi Si* iont négyes koordinációba helyezték s ha a 8 pozíció betöltésé-

hez kevés volt a Si, a hiányt Al3 ” ionnal egyenlítették ki.

3. A többi kationt a nagy Na -
és K' kivételével oktaéderes koordinációban

tüntették fel.

4. A képlet kiszámításánál a Xa + Ca -f- K összvegyértékre 0,33-t vettek, ami
~2

az átlagnak tekintett 0,84 mg egyenérték kationcsere-kapacitásnak felel meg. Vizs-

gálatuk eredményeként a montmorillonitra a következ általános formulát adták meg :

(Si
8)

IV (AI3.33 Mg
0 . 67 )

Vl O20
(OH)

4

I

Xa
0 . 67

Marshall (12) ésFoster (13) a számítás módszerét módosította. Marshall
nagy szerepet tulajdonít a helyettesítések és báziscsere-kapacitás közötti összefüggésnek,

Fos tér pedig a magnézium egy részét cserélhetnek vette s külön kezelte az oktaé-

deres réteg ki nem cserélhet magnézium j ától.

E szempontok figyelembe vételével elssorban Fos tér alapján — kiszámítottuk

az istenmezejei és bándi bentonitok montmorillonitjainak kristálykémiai formuláját.

A számításnál azt a lényeges módosítást vezettük be, hogy a bentonit oxidos elemzési

értékeibl az elbbi vizsgálataink szerint megállapított szennyez anyagra es oxid-

mennyiségeket levontuk. A számítás menetét az istenmezejei mintára vonatkozólag a

III táblázatban mutatjuk be.

A montmorillonit elemi cellájában 8 tetraéderes kationhelyzet van, tehát a kapott

Si mennyiséget (7,157) alumíniummal egészítjük ki 8-ra. Az Al3+ —» Si~
1-

helyettesítés

miatt azonban a tetraéderes kötelékben 0,843 töltéshiány lép fel. Az oktaéderes kötelék-

ben 4 háromvegyérték pozíció van, azaz 12 vegyérték, de a megmaradt alumínium -j-

+ vas -f magnézium csak 10,595 töltést tesz ki, miáltal e kötelékben is eláll 1,405

töltéshiány. A két kötelék semlegesítését a becserélhet magnézium és kalcium -f- 2,248

töltése éppen helyreállítja.
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III. táblázat

Az istenmezejei bentonitban lév monlmorillonit kristálykémiai formulájának számítása
az oxidos elemzésbl

Az eredeti oxidos
összetételbl*

levonva az 5%
kvarcra és 12%

illitre* • es mennyisé-
geket és átszámítva

100-ra

Kationos
alkatrészek Gr-
egyenértékei

Gr-egyen-
értékek 44
vegyértékre
számítva

Atomok elemi
cellánként Töltés

si0 2 58,89 3,922 28,628 7.157 7,157 1 T
0,843 )

— 0,843
ai 2 o3 23,74 1,397 10,197 3,399 2,556
Fe2 03 3,61 0,135 0,985 0,328 0,328

}
O

MgO 5,36 0,266 1,942 0,971 0,971 1
—

1 ,405

2,248
CaO 7,84 0,280 2,044 2,044 2,044
MgO (***) 0,56 0,028 0,204 0,204 0,204 Cs

100,— 6,028 44,— -f 2,248

* Elemezte Vajda Lászlóné T = tetraéderes köteg
** Muszkovit képletét használva O = oktaéderes köteg

*** Bázis-cserével meghatározva Cs = cserélhet kationok

Az adatok felhasználásával az istenmezejei és bándi montmorillonit kristály-

kémiai formulái :

istenmezejei :
(Si

7
. 16Al0 .g4)

O20 (OH)
4

(Al
2 . 56

Mg0 . 97
Fe0 .33)x 1 . 12

bándi :
(Si

7
. 62
Al

0 . 38)
O 20

(OH)
4

(Al
3 . 22'Mgo'54-^

e
o - 2o)->c o - 64

A formula utolsó index-számai e számítással nyert báziscsere-kapacitást jelöhk

amely értékek a meghatározottal összhangban vannak.

Mivel az istenmezejei montmorillonitban a Si : A1 arány 2,10 : 1, a bándiban

pedig 2,11 : 1, Sedleckij beosztása szerint mindkét montmorillonit omontmoril-

lonit—4«-nek tekinthet.

IRODALOM — LITERATURE

1 . N e m e c z E. -— Földtani Közlöny 83, 182— 196 (1953). — 2. Gróf esik J.

Magvar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 2,

215^34 (1952). — 3. Grofcsik J. — Vágó E. : Építanyag 4, 3— 10 (1952). —
4. Reference Clav Minerals A. P. I. Research Project 49, (1951). — 5. Speil.S.—
Berkei h amé r, H. — Pask, J

.—D avies.B.: U. S. Bureau of Mines, Teclmical

Paper 664, (1945). — 6. Grimshaw, R. W. — Heaton, E. — Róbert s, A. L.

:

Trans. Brit. Ceram. Soc. 44 (6), 76—92 (1945). — 7. B r a d 1 e y, W. F.— G r i m, R. E. :

Am. Min. 36, 182—201 (1951). — 8. M c C o n n e, D. — Am. Minerai. 35, 166—172,.

(
]950). _ 9. B arsad, I.: Am. Mineral. 35, 225—238, (1950). — 10. Brindley,.
G. W. : Agyagásványok röntgenvizsgálata és szerkezete London. (1951). — 11. R o s s,

C S. He ndriéks, S. B. : U. S. Geol. Survey Prof. Paper 205—B. (1945.) —
12. Marshall, C. E. : A szilikát ásványok kolloid kémiája N. Y. 1949. — 13.

F o s t e r, M. D. : Am. Mineral. 36, 717—30 (1951).



Nagy K. : Montmorillonit meghatározása néhány magyarországi bentonitban 15

Determination of the montmorillonite content and crystallochemical formula of mont-
morillonite in somé Hungárián bentonites

by K- NAGY

The montmorillonite content of industrially significant bentonites of the localities

Istenmezeje, Bánd, Komlóska and Mád has been determined by means of DT analysis.

The apparátus was home-made in the Institute of Research fór Heavy Chemistry. It

contains three Pt/Pt-Rh tliermocouples. A130 3 is serving as inért matériái. Heating
velocitv : 1 2 centigrade/minute. In determining the theoretical and practical coefficients

influencing analysis (such as heating velocity, partiele size and quantity of the sample
investigated, etc.) the utmost care has been exercised.

Two sets of comparative curves fór montmorillonite-caolinite resp. montmoril-
lonite-illite were prepared (figs. 2— 3.). Sodium montmorillonite írom Little Rock
(Arkansas),was employed as base sample fór montmorillonite, matériái from Murfreesboro
(Arkansas) fór caolinite and matériái from Füzérradvány (Hungary) fór illite. Com-
parison was earried out on the basis of the 700, 600 resp. 550 centigrade endo-
thermic peak surfaces of montmorillonite, caolinite, resp. illite. Plotting the peak sur-

íace versus per cent. content, the diagrams fór evaluation were obtained (figs. 4—6.).

Subsequently, the DTA curves of the investigated Istenmezeje, Bánd, Komlóska
and Mád bentonites were prepared, and the mineral composition of the samples
was determined by the aid of the comparative curves.

From the four materials in question Debye-Scherrer roentgenograms were alsó

prepared. The line values and the evaluation of the same is represented in Table II. On
the basis of the roentgenograplis quantitative estimates were alsó carried out.

The samples were alsó studied microscopicallv.

On the basis of the DT analysis, controlled and completed by roentgenographic
and microscopic methods, the per cent. mineral composition of the four bentonites may
be represented in the following :

Istenmezeje Bánd Komlóska Mád

Montmorillonite 83 77 67 50
Illite 12 10 10 32
Quartz 5 8 18 8
Caolinite — 5 — 10
Feldspar — — 5 —

In the second phase of research first of all the crystallochemical formula of the
Istenmezeje and Bánd montmorillonites was calculated after the method of M. D. Foster.

From the oxide values analysis of the oxide quantities the eontaminations were
subtracted before calculation. The course of calculation is seen in Table III.

The crystallochemical formula of the two montmorillonites in question may be
written as foows :

Istenmezeje: (Si
7

. 16Ai0 . 84 (O 40 (OH) 4 (Al 2
.

56 Mg0 . 97 Fe0 . 33)xl,12

Bánd : (Si
7

. 62 Al0 . 83 )
O20 (OH)4 (Al3 . 22 Mg0 . 54 Fe0 . 20 ) x0,64

Considering the classification ofSedletzkij both of the substances may be classed

as omontmorillonite —4 .«




