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F .  W . Cl a r k e  : A  chemiai elemek viszonylagos 
mennyisége.*

A föld kérgében, ide számítva folyékony és gázalakú burokjait, jelenleg körül
belül 70 chemiai elem ismeretes. Némely elem bőven fordul elő, mások meg rend
kívül ritkák. Az elemek természete és egymás közti rokonsága fejtegetésénél eme 
bőséget és ritkaságot számításba kell venni. A míg az erre vonatkozó tények teljesen 
ismeretesek nem lesznek, addig is érdemes lesz azokat némileg bizonyos syste- 
matikus rendszerbe összefoglalni.

Ezen általános kérdés jelenleg meg nem oldható, mert a föld belsejét nem 
ismerjük. Csupán a felületéhez férhetünk biztosan s ennek összetételéből kell 
majdnem mindent következtetnünk. Arra vonatkozólag ami a kéreg alatt fekszik, 
nagyon ritka adatokra alapított következtetésekkel kell megelégednünk. Magának 
a földkéregnek átlagos összetétele könnyen kiszámítható, s ezen számítás bizonyos 
tekintetben meglepő eredményeket ád.

Hogy tehát az anyag egy határozott tömegével foglalkozzunk, vegyük fel, 
hogy a föld ismert kérgének vastagsága 10 mértföldnyire terjed a tenger szintje 
alá. Ezen kéreg térfogata, beleszámítva a szárazföldek tengerfeletti középmagas
ságát, 1.935.000.000 köbmértföld. Ebből 302.000.000 köbmértföld az oczeánra és
1.633.000. 000 köbmértföld a szilárd anyagra esik. A légkör tömege egyenértékű
1.268.000. 000 köbmértföld vízzel. Ezen adatok minden elérhető földi anyagot 
magukban foglalnak és ezekből a szilárd kéreg, az oczeán és a légkör viszony
lagos tömege szűk hibahatárokon belül meghatározható. A tengeri víz sűrűségét 
1,03-nak vehetjük, ami kissé magas; a szilárd kőzetek fajsúlyát átlagban 
nem alacsonyabbnak mint 2,5, sem sokkal magasabbnak mint 2,7 vehetjük. 
Ezen adatokkal a következőkép fejezhetjük ki a földteke ismert anyagának száza
lékos alkatát:

Ha a kéreg faj súlya 
2,5

Légkör .......................... . 0,03 °/o
Oczeán...........  .... . . .  7,08 «
Szilárd kéreg ... ... __ 92,89 «

100.00°/o

Ha a kéreg fajsúlya 
2,7

0,03 °/o 
6,58 «

93,39 « 
100,00°/o

Az oczeán összetételének kiszámításánál legjobban D ittjiar adatai használ
hatók, szerinte a tengervíz 1 literjének legnagyobb sótartalma 37,37 gr. Ha ezen 
adatot DiTTMAR-nak a tengeri sók átlagos összetételére vonatkozó adataival combi- 
náljuk, az alábbi táblázatot kapjuk.

* Bulletin of the United States Geological Survey. Nr. 78. Washington 1891, 
pag. 35— 42.
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A sók összetétele Az oezeán összetétele
NaCl . ..  — — — 77,76 0 _ _ _  . . .  ... . . .  ... 85,79
MgC!s........................ - 10,88 H ... ... ... . . . ' ,67
MgS04 .................... ... 4,74 Cl... ... ... ... ... 2,07
CaS04 .. .  ... — 3,60 N a ......................... . 1,14
KsS04 ... .................... 2,46 Mg ................. ... 0,14
MgBr2 ...........  ... 0,22 C a .................... ... 0,05
CaC03 .................. ... 0,34 K......................... . ... 0,04

100,00 S ... .................... 0,09
Br .... ... ... ... 0.008
C .................. . ... 0,002

100,000

Az itt meg nem nevezett elemek nyomai, melyeket különböző észlelők a 
tengervízben találtak, kisebbek semhogy tekintetbe jönnének.

A feloldott gázokat nem kell számításba venni és az oczeán semmi egyéb 
alkotórésze nem érheti el a 0,001 »/o-ot.

A földkéregnek átlagos összetételét meghatározni korántsem oly egyszerű; 
mert a kéreg nem egyszerű test, hanem régi kristályos kőzeteknek, vulkanikus 
kitöréseknek és mindenféle sedimentär eredetű lerakodásoknak úgyszólván folt
jaiból és rongyaiból áll. Különböző ásványok hatják át, különböző anyagokat zár 
magába és felületén sok organikus anyag és nagytömegű víz van. Első tekintetre 
lehetetlennek látszik ily tömegnek átlagos összetételét meghatározni, s mégis ha 
meggondoljuk, a kérdés nem olyan complicált. Egy 10 mértföldnyi vastag kéregben 
egy az Egyesült Államok területével biró rész az egésznek csak mintegy l,5°/o-át 
teszi; úgy hogy minden ér, üreg, organikus anyag stb. az egész tömeghez képest 
jelentéktelenné válik, de sőt a tavak és folyók is elhanyagolható mennyiségek. 
Elhanyagolván ezen jelentéktelen alkotórészeket, az egész a domináló kőzet
anyag átlagos összetételének kérdésévé válik, ami ezen formában már viszonylag 
egyszerű.

Először is felvehetjük, hogy a vulkanikus és kristályos kőzetek meglehetősen 
az egész kéreg általános összetételét representálják, mert ezekből formálódtak a 
sedimentär kőzetek s az utóbbiak az eredeti szülő-formátióktól csupán abban 
különböznek, hogy a levegőből széndioxydot felvettek, s hogy salinikus alkotóré
szeiket elvesztették, melyek az oczeánba kilúgoztattak.

Másodszor az eredeti vulkanikus és kristályos kőzetanyagot olyannak kell 
tekintenünk, mint a mely tágas értelemben véve homogen. Ezen formátiók localisan 
akármily nagyon is eltérjenek, mégis meglehetősen hasonlók az egész földön, ha 
elég nagy területetet gondolunk. Ezen föltevés úgy bizonyítható be, hogy nagy
számú, különböző módon csoportosított analysisek középértékét vessszük s úgy 
meghatározzuk, vájjon az eredmények észrevehetőig állandók-e ? Ezt a követkéz 
táblázatból láthatjuk. Az elemzésekből a kisebb és véletlen alkotórészek kimaradtak, 
melyekről később lesz szó.

Az elemzett anyagok a következő kerületekről valók:
A =  Az Egyesült Államok nyugati territóriumain levő vnlkaniku; kezetek 

82 elemzésének középértóke.
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B =  64 elemzés a Yellowstone-Park kőzeteiből.
C =  54 elemzés az Eszak-Californiában gyűjtött vulkanikus kőzetekből.
D =  39 elemzés a Nyugati Egyesült-Államok különböző helyeiről való kőze

tekből.
E  = 8 0  elemzés az Egyesült-Államok minden részéből való kristályos és 

archsei kőzetből.
F  — 75 elemzés európai vulkanikus és kristályos kőzetből.
G =  486 elemzés különböző plutói kőzetekből.
H  — A fenti 880 elemzés középértéke.

A B C) D £ ' F G H
SiOs .._ . . . 61,89 61,89 60.49 60,66 60,50 59,80 56,75 58,59
Al2Oa . . . 15,71 15,73 16,08 15,46 14,30 14,65 14,90 15,04
Fe20 3............ 1,81 3,18 2,47 2.74 3,35 4,99 4,58 3,94
FeO ... 3,65 2,40 2,86 2,27 4,31 9 99 3,71 3,48
CaO ... ... 4,51 4,58 6.15 4,71 3,52 5,19 5,79 5,29
MgO ... 2,40 3,08 4,31 3,35 5,00 3,45 5,22 4,49
k 20___ ... 3,54 2.70 1,80 3,97 2,52 3,06 2,90 2,90
Na20  . . . 3,28 3,70 3,31 3,54 2,49 2,98 3,24 3,20
H20 . ._  . . . 1,69 1,59 1,12 0,97 2,53 2,09 2,12 1,96

98,48 98,85 98,59 97,67 98,52 99,13 99,21 98,89

Azonnal szembetűnik, hogy ezen középértékek föltűnően összevágok, külö
nösen az A—F-ig terjedő sorok; de ha az alkotórészeket elemi részeire reducáljuk, 
az összevágás még meglepőbb, mint az alábbi táblázat mutatja.

A B C D E F G H
Si . ..  ... 28,88 28,88 28,23 28,31 28,23 27,91 26,50 27,34
A1........... 8,31 8,32 8,51 8,18 7,57 7,75 7,89 7,96
Fe ........... 4,11 4,09 3,96 3,68 5,71 5,77 6,09 5,47
Ca... ... 3,22 3,27 4,39 3,37 2,51 3,71 4,13 3,78
M g .......... . 1,44 1,85 2,58 2,01 3,00 2,07 3,13 2,69
K . . .  . . . 2,94 2,24 1,49 3,29 2,09 2,54 2,41 2,41
Na ...  ... 2,43 2,74 2,46 2,63 1,85 2,21 2,56 2,37
H .............. 0,19 0,18 0,12 0,11 0,28 0,23 0,24 0,22
0  ............. 46,96 47,28 46,85 46,09 47,28 46,94 46,26 46,65

98,48 98,85 98,59 97,67 98,52 99,13 99,21 98,89

A tétel, hogy a földkéreg összetételében teljesen homogen így positiv bizo
nyossággal támogattatik.

Eddig azonban csak kilencz kőzetalkotó elem jött számításba. A többinek 
proportiói kevésbbé könnyen kiszámíthatók, bár némely esetben elfogadható 
értékeket kaphatni. A fenti, különösen az A és G alatt felsorolt elemzések közt 
van igen sok, mely bizonyos irányben nem teljes, mert titán, mangan, fosz-
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: r —.~z :■-! analytikus czéljaira nézve nem lényeges alkotórészek elhanya
golta ttok.

A - rT.-bbé gyakran meghatározott elemek néhányára a United States 
- '  'eV laboratóriumi értesítői szolgáltatnak adatokat. Az ott loljegyzett 

-11 v -- inikus és kristályos kőzetek elemzésénél titán, mangan és foszfor a leg- 
' : T--: e n — s más elemek elég gyakran határoztattak meg, úgy hogy relativ
— l'.-egók tekintetében valamit mondhatunk.

Összefoglalván a 211 elemzést, a kérdéses alkotórészek következő átlagos 
ait mutatja:

TiOa ... _ .  _  . . .  ...........  _ .  . . .  0,55
P2Ü6 ...  . . .  ... ..................... . . .  0,22
MnO...  .................. . ......................... .. 0,10
C02 ... ... ... ... . . .  ... ... 0,37
S  .................  . . .  ... . . .  . . .  . . .  0,034
Cr20 3 .................... . . .  ... ... . . .  0,021
BaO ... ................. ................................. . 0,033
Sr ... ....................................................  0,000
Cl ............................................................. 0,012
Li20  ... ... . . .  . . .  ....................  0,011

Mind e számok nyilván alacsonyak, mert nem minden esetben történt a 
meghatározás. A titánsav értéke magában foglalja azt a zirkont, amit a külön
böző próbák tartalmazhattak; ámbár ez utóbbi hasis nagyon el van terjedve, 
mennyisége nem lehet igen nagy. A titánt tehát úgy kell tekintenünk, hogy az 
bővebben fordul elő mint a foszfor, mangan vagy kén, oly eredmény, melyet 
alig vártunk volna.

A titán ritkán hiányzik a régibb kőzetekből s majdnem általánosan jelen 
van a talajokban és agyagokban, gyakran a vasérczek fekhelyein nagy mennyiség
ben concentrálva fordul elő. Nem lévén semmi kiváló jellemző tulajdonsága és 
csak csekély kereskedelmi fontossága, könnyen elkerüli figyelmünket, s így a 
ritkaság populáris hírére tett szert, melyet meg nem érdemel. Mennyiségre nézve 
az összes elemek között valószínűleg a tizedik vagy tizenegyedik helyet foglalja el 
- csak nyilvánvaló concentrátió dolgában ritka. A nap spectrumában ez egyike 
a legjobban felismerhető anyagoknak.

A foszforsavat és mangánt illető adatok valószínűleg nem temek el 
nagyon a valóságtól.

A vulkánikus és kristályos kőzetekben a széndioxyd százalékja kétségtelenül 
megbízhatatlan, de B e a d  szerint a mészkő a szóban forgó földkéregnek 1 » /o  - át 
teszi mi fi 44 * C02-ot képvisel; ehhez adván a fenti 0,37%-ot, kapunk 0,81%-ot;
ezen érték nehezen nagyon alacsony.

A kent illető százalékszám 0,034°/o bizonyára nagyon alacsony; ez legalább
0.05: - valószínűleg nem több mint 0,10/o. A chlor, chrom, bárium és Strontium 
százaléksai minimumok. A lithium száma valószínűleg nincs messze a valódi 
értéktől, mert ezen oxyd majdnem átalánosan jelen van a régibb kristályos kőze
tekben, bár a közönséges analysisekben ritkán van meghatározva.
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A H alatt felsorolt 880 elemzés közé bizonyos módosítással az új értékekét 
beiktathatjuk. A TiOs. P ,0. és Cr.Os az elemzéseknek körülbelül fele részében 
nincs meghatározva, de ezek mennyisége a kovasav- és agyagfölddel együtt válasz
tatván le, tehát a kovasav és agyagföld százalékjaiban benfoglaltatik. A kovasav 
tehát a titánsav százalékjainak körülbelül negyedrészével reducálható, a másik 
negyeddel, több a foszforsav és chromoxyd értékeinek felével az agyagföld 
reducálható. Ha ezen correctiókat végrehajtjuk és az alkotórészeket elemek szerint 
kiszámítjuk és 100-ra reducáljuk, a föld szilárd kérgének átlagos összetételét 
durván megközelítjük. Combinálván ezen eredményt az oczeán átlagos össze
tételével és hozzávevén a 0,02 : -ot kitevő légköri nitrogént, megkapjuk az alábbi 
végső táblázatot, mely az eddig ismert elemek mennyiségét illustrálja. Kisebb 
mint 0,01 “o-ot kitevő értékek tekintetbe nem vétettek.

Szilárd kéreg
93%

Oczeán
7%

Középérték, 
beleértve a levegőt

Oxvgen __ __ ... 47,29 85,79 49,98
Silicium.,. ........... 27,21 — 25,30
Aluminium__ ... 7,81 — 7,26
Vas... ... ... ... 5,46 — 5,08
Calcium __ .... 3,77 0,05 3,51
Magnézium __ ... 2,68 0,14 2,50
Natrium __ __ 2,36 1,14 2,28
Kalium ...........  ... 2,40 0,04 2,23
Hydrogen... . . . 0,21 10.67 0,94
Titan .... .......... . 0,33 —

ocod

Szén ................. 0,22 0,002 0,21
Chlor ... ... ... 
Brom... __ __

0,01 2,07 |
0,008 J

0,15

Foszfor __ ... 0,10 — 0.09
Mangan __ __ 0,08 — 0,07
Kén __ . ..  __ 0,03 + 0,09 0.04 +
Barium __ __ .. .  0,03 — 0,03
Nitrogen................. . — — 0,02
Chrom ... ... ... 0,01 — 0,01

100.00 100,00 100,00

Tizenkilencz elem van itt különböző valószínűséggel elősorolva, bár az 
utolsó columnában az egymásutánjuk valószínűleg helyes. A silicium- és vasnál 
a bizonytalanság l°,o-ot érhet el, félannyit az alumíniumnál és oxygennél és 
viszonylag kevesebbet a többi nevezett elemeknél. A többi számszerint több mint 
ötven megmaradt elem együttvéve nehezen tehet ki egy százaléknál többet.

Az elméletileg elért eredményeket nem könnyű interpretálni. Hogy kilencz 
chemiai elem alkossa a legalacsonyabb becslés szerint a föld ismert anyagának 
98%-ját többé-kevésbé meglepő s nehéz megérteni. A többi elem planétánk 
belsejében van concentrálva? E tekintetben kevés positiv bizonyítékunk van.
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A föld középsűrűsége 5,5—5,6, több mint kétszerese a sziklás kéreg sűrű
ségének, a különbség a nyomás eredményének veendő vagy pedig fel kell tenni, 
hogy amint a gömb lehűlt, a nehezebb elemek a centrum felé halmozódtak össze. 
Mindkét föltevés igaz lehet, de kevesebb súly fektetendő a másikra a következő 
-oknál fogva: Az elemek egyenlő viszonyok szerinti keverékének, szabad állapot
ban és amint azok a föld felületén viselkednek, fajsúlya 7,3 lenne. Combinatióban 
a sűrűség nagyobb lesz a condensatió folytán s a földszint alatt a nyomás által is 
növeltetik. Úgy látszik tehát, miután a föld sűrűsége csak 5,5, hogy a planétában 
mint egészben, a könnyebb elemeknek mennyiség tekintetében nagyon fölül kell 
múlniok a nehezebb elemeket. Az ismert elemek közül huszonkilencznek 5,5-en 
aluli sűrűsége van, és negyven elem fölülmúlja e számot, a nehezebb csoportban 
csupán a vas fordul elő mindenütt bővebben. A föld tömegének nagyobb részét 
majdnem biztosan a huszonkilencz könnyebb elem alkotja. A többi elem a föld
gömb középpontjában bővebben fordulhat elő mint a felületén, de a vas kivételé
vel kevés lehet domináló alkotórész. Ezen evidentia úgy látszik világos, bár nem 
is föltétlenül biztos. Vájjon a meteoritek összetétele van-e hivatva ezen kérdést 
megvilágítani, nagyon kétséges, bár néhány érdekes analógiát nyújt. A meteorkövek 
és vulkanikus kőzetek közti hasonlóság fölemlítésre méltó, s a meteoritek gazdag
sága vasban és nikkelben suggestiv. A föld kérge alatt összetételére nézve egy 
nagy meteorithez hasonlíthat, melyben a köves rész predominál.

Ezen kutatások folyamában megkisérlettük az elemek viszonylagos mennyi
ségét egy görbe által kifejezni, atomsúlyukat az ordináták egy sorozatára tévén. 
Reméltük, hogy valami periodicitás lesz látható, de semmi ily szabályszerűség 
nem mutatkozott.

A periodikus törvénynyel semmi határozott összefüggés nem látszott. De 
bizonyos más szabályszerűségek mégis megjegyzésre méltók. Minden bővebben 
előforduló elemnek alacsony atomsúlya van, avasnál 56-tál érvén el a maximumot. 
56 fölött az elemek viszonylag ritkák és ezeknek csupán ketteje : bárium és Stron
tium mutatkozik az én számításom szerint. Az oxygen alatt csak a hydrogen 
közelíti meg az l»/o-ot, míg az oxygen és vas között csupán a scandium és Vana
dium elhanyagolhatóan ritkák. Továbbá némely elemcsoportban az atomsúly 
növekedésével a mennyiség csökken. Ezt a következő seriesben láthatjuk tisztán: 
kálium, rubidium, caesium; kén, seien, tellur; chlor, brom, jó d ; arzén, antimon. 
bismuth stb. A szabályszerűség bizonyosan nem állandó, de elég gyakran előjön, 
hogy suggestiv jellegű legyen.

A közel rokon elemek közönségesen együtt fordulnak elő, úgy hogy az egyik 
jelenlétéből a többinek jelenlétére lehet következtetni; pl. cobalt és nikkel majd
nem mindig társulva van; a vanadium ritkán található kevés foszfor nélkül; 
majdnem minden termés arany ezüstöt tartalmaz; a platincsoport egyik tagja sem 
fordul elő magában s i. t. Még egy másik szabályszerűség látszik mutatkozni a 
föld kérgében képződött vegyületek közt és a nagy atomsúlyú elemek egymást 
keresni látszanak. így az oxygen, kén, seien, tellur seriesben a legközönségesebb 
oxydok a vastól lefelé sorakoznak; a legközönségesebb sulfidok a vastól fölfelé 
sorakoznak, míg a selenideket és telluridokat a nehezebb elemek képezik úgy mint 
ezüst, arany, ólom, bismuth.

így a foszfátok is a vas alatt igen bőven fordulnak elő, hol az arzénátok
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igen ritkák; míg a vas fölött az arzénatok gyakrabban jönnek elő. Ezen vonat
kozások nem lehetnek jelentőségnélküliek, de hogy mit jelentenek, azt még nem 
tndni.

Ha felvesszük, hogy az elemek esy ősanyagból kifejlődtek, akkor viszony
lagos mennyiségük suggestiv lesz. Kiindulva az eredeti nprotyle»-bői, amint ezt 
Crookes nevezte, a kifejlődés folyamata úgy látszik lassú volt, míg az oxygen el 
nem éretett. Az oxygen alatt van a hydrogen, lithium, .beryllium, bőr, szén és. 
nitrogén, melyek között valami kulin, -en erő- affinitás nem létezik. Az oxygen 
megjelenésével erős affinitás ok lepnek föl, a kifejlődés folyamata a legnagyobb 
erélyét mutatja és az állandó oxyüokat képező elemek igen gyorsan s igen nagy 
mennyiségben kifejlődtek. Ezen feltevés mellett, bármilyen bizonytalan is, a vas 
fölötti elemek ritkasága némikep érthető lesz; de a theoria nem magyaráz meg 
mindent és csupán kísérletnek Tekintendő. Ha mindazáltal felveszszük, hogy az 
elemek kifejlődtek, akkor vilazcs. hogy a legelőször kifejlődött chemiai affinitások 
a kifejlődési folyamat késel ti stádiumait kell, hogy föltételezték legyen.

L oczka József.

IRODALOM.

(1.) A  m agyar kir. földia,>i Intézet évi jelentése 1890-ről. Budapest 1891.
163 oldal í egy kónyomatu táblával.)

E kötet a ez: k .so- hivatalos jelentéseken kivűl a következő fölvételi jelenté
seket közli:

I. Dr. Pantii - Itt rgy : Vázlatos jelentés a Bihar-hegység északi felében 1890. 
évben végezett részlet**- aeologiai felvételekről.

A) Üledékes képződmények.

1. AU vcann. Az ó- • - uj alluvium legterjedelmesebb lerakódásai a trachythe- 
gyek között fordulnak elő.

2. Biluviun Z r  - - - .  laza konglomerát által alkottatik ; felemelkedik 200—  

300 m magasra is a jelenlegi folyók szintje felett.
3. Jura (T.tho ). A Ylegyásza DNy-i tövétől a Fekete-Körös völgyéig ÉK- 

DNy-i irányban húzódó • rtirtvs mészkövek» szétszórt roncsai a Biliarhegységet 
egykor borított mé-zki tömegnek. Meredek sziklahasadékok, dolinák, búvópata
kok. különböző barlangok Íratlan szépségűvé teszik. A vízválasztón emelkedő 
1433 m magas Piatra-Bogi e- a Galbina patak közt lévő lépcsőzetes szirtek olyan 
benyomást gyakorolnak, mintha a mészkő-eomplexus ENy— Dk-i irányban meg
szakadozott és lecsúszott volna. A haránt vetődések arra látszanak vallani, hogy 
azt főleg az alaphegység kiemelkedése idézhette elő.

Ezen szürkés, fehéres, olykor dolomitos mészkőben mindössze korall törzse
ket és fogyatékos kövületeket találni. Oncsásza vidékén és a Bulsa patakban lát
ható, hogy a felső liast borítja. Az Erdélyi- Érczhegységben egy hasonló mészkő
ben (Brad, Yalisora) a felső jura strambergi rétegeire jellemző nerinaekat találni.
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