
2. Jelentés a m. kir. földtani intézet chemiai laboratóriumából.
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dötte 1912. március 27-én K l á r  S á n do r  oki. gazda Nyíregyháza. Inté
zeti szám 260—1912., laboratóriumi szám L—11—1912.

A háromféle világosszürke színű agyagminta, melyek sósav hozzá
adására pezsegtek, tűzállóságukra nézve a következőképen viselkedtek:

I. A készített piramisok az 1000 C°-fokú kemencében világos vörös 
színnel; az 1200 C°-fokú kemencében sötétszürke színnel égtek ki és 
felületüket porcellánszerű burok fedte; az 1500 C°-fokú kemencében 
azonban megolvadtak.

Ezen agyag tehát a kevésbbé tűzálló agyagok csoportjába tartozik 
és tűzállósági foka: IY.

II. A készített piramisok az 1000 C°-fokú kemencében világos vörös 
színnel; az 1200 C°-fokú kemencében sötétszürke színnel égtek ki és 
felületüket porcellánszerű burok fedte; az 1500 C°-fokú kemencében azon
ban megolvadtak.

Ezen agyag tehát a kevésbbé tűzálló agyagok csoportjába tartozik 
és tűzállósági foka: IV.

III. A készített piramisok az 1000 C°-fokú kemencében világos- 
szürke színnel égtek ki; az 1500 C°-fokú kemencében azonban meg
olvadtak.

Ezen agyag tehát a kevésbbé tűzálló agyagok csoportjába tarto
zik és tűzállósági foka: IY.

Iparilag felhasználhatók kályha, fedő-cserepek, pipák és fazekas- 
árúk készítésére stb.

Téglaégetésre mind a három agyag, de különösen az I. és II. 
számú ajánlható.

9. Agyag Bán (Trencsén vm.) község határából.
Tűzállósági fokának megállapítása végett beküldötte 1912. május 

14-én B é l i k  G y ö r g y  építőmester, Bán. Intézeti szám 381—1912., labo
ratóriumi szám L—20—1912.

xÁ vöröses-barna agyag sósavra nem pezsgett, tűzállóságára nézve 
a következőképen viselkedett:

A készített piramisok az 1000 C°-fokú kemencében világosbarna 
színnel, az 1200 C°-fokú kemencében pedig sötétbarna színnel égtek ki, 
az 1500 C°-fokú kemencében azonban barna salakká olvadtak.

Ezen agyag tehát a kevésbbé tűzálló agyagok csoportjába tarto
zik és tűzállósági foka: IV.

Téglagyártásra igen jó minőségű anyag.

10. Agyag Kácsfürdő (Borsod vm.) határából.
Tűzállósági fokának megállapítása végett beküldötte 1912. május
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16-án özv. M a j t h é n y i  A d a m n é  Mezőnyárád (Borsod vm.). Intézeti 
szám 384—1912., laboratóriumi szám L—25—1912.

A szürkésszinű alsó oligocénkorú kiscelli agyag, mely sósavra 
pezsgett, tűzállóságára nézve a következőképen viselkedett:

A készített piramisok az 1000 C°-fokú kemencében világosszürke 
színnel égtek ki; az 1200 C°-fokú kemencében a sötétszürke szinű pira
misok már repedezni és gyengén meghajtani kezdenek; az 1500 C°-fokú 
kemencében pedig szürke salakká olvadnak.

Hasonlóképen viselkedtek a készített fedélcserepek és alagcsővek.
Ezen agyag tehát a kevésbbé tűzálló agyagok csoportjába tarto

zik és tűzállósági foka: IV.
Iparilag felhasználható tégla, fedélcserép és alagcsővek készítésére, 

de a gyártási üzemnél különös gond fordítandó arra, hogy az alkalmazott 
hőfok az 1000 C°-fokot ne haladja felül.

11—12. Agyag a gróf Bavorovszky-féle uradalomból Pakrac. 
(Horvátország, Pozsega vm.)

Az agyagtelep Drgovic községtől ÉlSTy-ra 1 km-re s az uradalmi 
vasúti pályától 11/2 km-re a Daruvárra vezető országút mentén terül el.

Az agyagtelep területe 4— 6 nég3̂ szögkilométer és 3 m vastag vá
lyogréteg fedi. Ez alatt 2—4 m vastagságú szürke szinű puhább agyag
A), ez alatt pedig szintén szürke szinű keményebb agyag B) következik.

Ezen agyagtelep közelében vöröses agyag is előfordul.
A) A szürke szinű, puhább konzisztenciájú agyag sósav hozzá

adására pezsgés nélkül szétporlad és tűzállóságára nézve a következő- 
képen viselkedett:

A készített piramisok az 1000 C°-fokú kemencében világos vörös- 
barna színnel, az 1200 C°-fokú kemencében sötét vörösbarna színnel ég
tek ki; az 1500 C°-fokú kemencében barnás salakká olvadtak.

Ezen agyag tehát a kevésbbé tűzálló agyagok csoportjába tarto
zik és tűzállósági foka: IV.

Iparilag felhasználható kályha, fedőcserepek, pipák és fazekasárúk, 
alagcsővek és téglák stb. készítésére.

B) A szürke szinű, zsíros tapintású keményebb konzisztenciájú 
agyag sósav hozzáadására erősen pezsgett és tűzállóságára nézve a követ
kezőképen viselkedett:

A készített piramisok az 1000 és 1200 C°-fokú kemencében világos 
szürke színnel égtek ki, de nagyon porlékonyak voltak és szétrepedez
tek. Az 1500 C°-fokú kemencében pedig barna salakká olvadtak.

Ezen agyag a rosszabb minőségű agyagok csoportjába tartozik és 
iparilag értéktelen.
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13. Agyag Nyárádszentanna (Maros-Torcla vm.) község határában 
levő hegyoldalból.

A sárgás szürke színű agyag, mely sósavra erősen pezsgett, tűzálló- 
ságára nézve a következőképen viselkedett:

A készített piramisok az 1000 és 1200 C°-fokú kemencében világos 
barna színnel égtek ki, az 1500 C°-fokú kemencében azonban fekete sa
lakká olvadtak.

Ezen agyag tehát a kevésbbé tűzálló agyagok csoportjába tartozik 
és tűzállósági foka: IV.

Iparilag felhasználható kályha, fedőcserepek, alagcsővek, pipák, 
fazekasárúk, téglák stb. készítésére.

14. Agyag Paj (Hunyad vm.) község határából.
A csillámos szürke agyag, mely sósavra pezsgett, a község vasúti 

állomásának közvetlen szomszédságában 50 méter vastag és eddig (1912.
III. 18.) még meg nem állapított terjedelmű réteget alkot.

Az agyag tűzállóságára nézve a következőképen viselkedett:
A készített piramisok az 1000 és 1200 C°-fokú kemencében világos 

barna színnel égtek ki, az 1500 C°-fokú kemencében azonban barnás sa
lakká olvadtak.

Ezen agyag tehát a kevésbbé tűzálló agyagok csoportjába tartozik 
és tűzállósági foka: IV.

Iparilag felhasználható kályha, fedőcserepek, alagcsővek, pipák, 
fazekasárúk stb. készítésére.

15. Pontusi agyag báró S pringer  G usztáv Puszta-Lesvári (Győr 
vm.) uradalmából.

A világosszürke színű agyag, mely sósavra erősen pezsgett, tűzálló
ságára nézve a következőképen viselkedett:

A készített piramisok az 1000 és 1200 C°-fokú kemencében sötét
szürke színnel égtek ki, de pár nap múlva teljesen szétporladtak. Az 
1500 C°-fokú kemencében sötétbarna színnel megolvadni kezdtek, de nem 
porladtak szét.

Az agyag iparilag értéktelen.

Ií. Kőzetelemzések.

16. Vaskő Nehézseny (Borsod vm.) határából.
Elemzésre átadta 1912. május 2-án T óth J ános Nekézseny. Inté

zeti szám 345—1912., laboratóriumi szám L—19.
A vaskő vasoxyd (Fe20 3) tartalma 49 01%, fémvas (Fe) tartalma 

pedig 3428%.
A kőzet iparilag értékesíthető.
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17. Hematitos mangánérc Borszékről (Csik vm.)
Elemzésre átadta 1912. május 16-án R ó nay  B é l a  mérnök Budapest. 

Intézeti szám 434—1912., laboratóriumi szám L—21—1912.
A chemiai elemzés a következő eredményeket adta:
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2. Vasérc Balosest község (Yalea Urszului vidék) határából:

S i0 2 ..................................................  83-16%
FeJJ 3 .................................................. 10-49%

3. Vasérc Petrosza község (Kapu Dialului vidék) határából:

S i0 2 ..................................................  28-91%
Fe20 3 ...................................   62-64%

4. Mangánérc Krivina község (Mutul hegy) határából:

S i0 2 ...................................................  48-58%
Fe20 3   2-78%
Mn30 4 ..............................................  38-68%

23. Vascsillám (hematit) Tömést (Krassó-Szörény vm.) község 
(üveggyár vidék) határából.

Elemzésre átadta 1912. augusztus 15-én Dr. H orváth J ózsef ügy
véd, Karánsebes. Intézeti szám 579—1912., laboratóriumi szám L— 
36—1912.

A főbb alkotórészek a következők:

S i0 2 ..................................................  34-50%
Fe20 3 .............................................. 64-23%

24. Bauxit Biharv ár megyéből.
Elemzésre átadta 1912. augusztus 17-én F elek Gyula (Békés vm./ 

Intézeti szám 529—1912., laboratóriumi szám L—33—1912.
A beküldött kőzet kovasav (Si02) tartalma 70 76%, Fe20 3 +  

A120 3 tartalma 20 27%.
A kőzet iparilag értéktelen.

25. Mangánérc Felső-Lapugy (Hunyad vm.) község határában 
fekvő Yalea Brazilov vidékéről.

Elemzésre átadta Dr. H orváth J ózsef ügyvéd, Karnásebes. Inté
zeti szám 689—1912., laboratóriumi szám L—44—1912.

A chemiai elemzés a következő eredményeket adta:

S i0 2 ..................................................  50-84%
M n ..................................................  305%

26. Mangánérc Felső-Lapugy (Hunyad vm.) község határában 
fekvő Yalea Abucsi vidékéről.

Elemzésre átadta 1912. november 6-án Dr. H orváth J ózsef ügy
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véd, Karánsebes. Intézeti szám 725—1912., laboratóriumi szám L— 
46—1912.

A chemiai elemzés a következő eredményeket adta:
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E homokos vályog talajszelvényének 3 tagja, mely sósav hozzáadá
sára nem pezsgett, tűzállóságára nézve egyformán viselkedett.

A készített piramisok az 1000 C°-fokú kemencében világos barna 
színnel égtek ki; de kiégetés után az I. számú kissé porlékony volt; a pi
ramisok az 1200 C°-fokú kemencében sötét vöröses barna színnel égtek 
ki; az 1500 C°-fokú kemencében pedig kávébarna színnel megolvadni 
kezdtek.

Ezen vályog tehát a tűzálló anyagok csoportjába tartozik és tűz
állósági foka: III.

Iparilag felhasználható tűzálló téglák és kőedények gyártására.

32—37. Tanulmányok a mállás chemiai folyamatáról.
Ezen tanulmányomhoz eddig két talajszelvény elemzését végeztem 

be, mely talajszelvények a lösznek vályoggá való átalakulásához szolgál
nak például.

I. Lösz, lösz mállásnak indulva, vályog sorozat Nagyölved (Esz
tergom vm.) határából.



2 8 8 DR. HORVÁTI! B ÉLA (9)



( 1 0 ) FELV ÉTELI JELEN TÉS. 289

B) Lösz mállásnak indulva.
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A) Vályog.
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A z elemzési adatok átnézetes táblázata.
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II. Lösz-, lösz mállásnak indulva, vályog-sorozat Nagy telekpuszta 
(Hatvan, Heves vm.) határából.

Gyűjtötte és elemzésre átadta T imkó I mre osztály geológus.
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B) Lösz mállásnak indulva.
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A) Gesztenyebarna vályog.
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A z elemzési adatok átnézetes táblázata.
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38__40. Székes talaj szelvénye Écska (Torontál vm.) határából.
Gyűjtötte és elemzésre átadta T r e it z  P é t e r  agro-főgeológus.
A sósavas kivonat összetétele nedvességmentes talajra vonatkoztatva.
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B) 15—30 cm-nyi mélységből.
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A z elemzési adatok átnézetes táblázata.



3 0 0 DR. HORVÁTH BÉ L A (21)

40_42. Réti agyag szelvénye Vajszka község (Bácsboelrog vm.)
határából.

Gyűjtötte és elemzésre átadta Treitz Péter agro-főgeológus.

A) 0— 20 cm-nyi mélységből.
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B) 20— 35 cm-nyi mélységből.



•302 DR. HORVÁTH BÉLA (23)

A z elemzési adatok átnézetes táblázata.
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A talajok chemiai elemzésénél követett módszerem.

A talaj elemzésére, valamint az egyes alkotórészek meghatározására 
szolgáló számos eljárás közül, a következő módszerben állapodtam meg:

A talaj előkészítése. A talajt egy porcellán csészében desztillált víz
zel sűrű péppé keverve, azt fél milliméteres szűrőn áteresztjük s a che- 
miai elemzésre kizárólag csakis ezen fél mm.-nél kisebb átmérőjű talaj- 
szemcséket használjuk fel. Ezen eljárás célja az, hogy a talajban levő 
mész vagy vaskonkréciók és gyökerek stb. ne kerüljenek az elemzésre 
szánt próbába. Az átszitált talaj 60—80° fokos szárítóban megszárítva 
szolgál az elemzésre.

A z  így elkészített talajban meghatározzuk a nedvességet s az elem
zési adatokat, azokat összehasonlíthatósága céljából, nedvességmentes 
talajra vonatkoztatjuk.

Meghatározzuk továbbá a széndioxidot, a humuszt és a nitrogént.
A széndioxidot legpontosabban olyképen határozzuk meg, hogy azt 

a talaj lemért mennyiségéből alkalmas készülékben sósavval szabaddá 
tesszük s a távozó gázt megszárítván, kálikészülékben felfogjuk, mikor 
is a készülék súlykülönbsége adja a széndioxid mennyiségét.

A humuszt (matiére nőire) Grandeau eljárása szerint határozzuk 
meg. Legcélszerűbb 5 gr.-nyi anyagot vegytiszta homokkal keverve 
Schleicher és Schüll-féle diffúziós hüvelybe tenni és ezeket hengeralakú 
csapos tölcsérekbe helyezve, a mésznek híg sósavval való eltávolítása után 
a humuszt ammóniákkal kivonni.

A nitrogént Ivjeldahl módszere alapján határozzuk meg olyképen, 
hogy 5 gr-nyi talajt kevés rézszulfát jelenlétében 40 cm3-nyi tömény kén- 
savval 6 órán át hevítünk. A kihűlt keveréket vízzel felhígítjuk, 200 cm3 
50%-os natriumhydroxyd és pár darab zinkforgács hozzáadása után a 
keletkezett ammoniakot 2 órai desztillálás után normál kénsavban fel
fogjuk és titrálással megállapítjuk a közönbösített kénsav mennyiségét.

_  1 - 4 0 4 V, n- H 2 S 0 4
/ °  —  gr. anyag

A talajkivonat készítése. A chemiai elemzésre a talaj sósavas ki
vonatát használjuk. Az előkészített talaj 20 gr-jára 200 cm3 1*115 sűrű
ségű sósavat adva, a keveréket óraüveggel befedett főzőpohárban 5 napig 
digeráljuk és pedig nappal vízfürdőn, éjjel szobahőmérsékleten. Ezután a 
sósavas oldatot a nem oldódó részről 1 literes mérőlombikba leszűrjük 
olyképen, hogy a talajkivonat és a mosóvíz pontosan 1 litert tegyenek ki.

A nem oldódó részben meghatározzuk a sósav által kiválasztott 
S i0 2 mennyiségét. E célból a szűrőn levő maradékot ezüstcsészébe téve 
200 cm3 1% nátronlúggal elegyítjük, 10 órán át vízfürdőn melegítjük
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(az eltávozó vizet időnként pótoljuk) és kihűlés után a nátronlúgban 
oldódó kovasavat leszűrjük s a maradékot jól kimossuk. A szűrletet sósav
val erősen megsavanyítjuk, 4 órán át vízfürdőn tartjuk és kihűlés után 
a kovasavat leszűrjük, kimossuk és platina tégelybe téve kiszárítjuk, 
izzítjuk és megmérjük. Azután fluorhydrogénnel és kénsavval bepároljuk, 
izzítjuk, mérjük. A sútykíilönbség adja a sósav által kiválasztott kovasav 
mennyiségét.

A talajkivonat elemzése. 500 cm3-nyi talajkivonatot (a többit előre 
nem látható esetekre félre téve) szárazra bepárolunk. A száraz maradé
kot a szerves anyag elroncsolása és a ferrovas oxydálása céljából 3—4- 
szer tömény salétromsavval szárazra bepároljuk, majd a salétromsav eltá
volítása céljából újból sósavval bepároljuk és 6 órán át 110°-fokos szárí
tóban hagyjuk. Ezután forró híg sósavban feloldjuk és az oldatot az 
oldhatatlan állapotba került kovasavtól 500 cm3-es mérőlombikba leszűr
jük olyképen, hogy a most már a szerves anyagtól és az oldódó kova
savtól mentes talajkivonat a mosóvízzel együtt 500 om3-nyi térfogatú 
legyen.

Az oldódó S i0 2 mennyiségét a szokásos úton, elhamvasztás, izzí- 
tás, mérés, fluorhydrogénnel és kénsavval való bepárlás, újbóli izzítás és 
mérés útján a súlykülönbségből kapjuk meg.

A szerves anyag és az oldódó kovasavtól mentesített 500 cm3-nyi 
oldat egyik 100 cm3-nyi részében az Fe20 3, A120 3, CaO és MgO mennyi
ségét; második 100 cm3-nyi részében a Na20  és Iv20  mennyiségét; har
madik 100 cm3-nyi részében a P 20 5, a negyedik 100 cm3-nyi részében pedig 
az S03 mennyiségét határozzuk meg.

Az első részletben a szokásos úton ammóniák segélyével az 
Fe2Oz +  A l20% mennyiségét határozzuk meg. Az ezektől kapott szűrletet 
kis térfogatra bepárolván, az esetleg kivált aluminiumhydroxidot leszűrve 
s a csapadékot az előbbihez adva, a szűrletben ammoniumoxalattal aCaOr 
az ebből származó szűrletben pedig bepárlás után ammoniakos közegben 
natriumphospháttal az MgO mennyiségét határozzuk meg. A vasoxyd és 
aluminiumoxydból álló csapadékot kiizzítása és megmérése után kalium- 
pyroszulfáttal megolvasztjuk, az ömlesztéket híg kénsavban feloldjuk és 
kénhydrogénnel való reductió útján a ferrovasat (a kénhydrogénnek szén
savval való eltávolítása után) permanganáttal megtitráljuk. A súlykülönb
ség — P 20 5 adja az aluminiumoxyd mennyiségét.

A talajkivonat második részletében, miután azt szárazra bepáro
logtattuk és lehetőleg kevés sósavban feloldottuk (hogy a később elűzendő 
ammoniumsó mennyisége csekély legyen, mert különben alkaliveszteség 
állhatna be) az alkáliák kivételével a többi alkotórészek túlnyomó részét 
ammóniákkal leválasztjuk, kis térfogatra bepároljuk, leszűrjük, a szűr
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letet szárazra bepároljuk s az ammoniumsókat hevítéssel elűzzük. A ma- 
radékot sósavval megnedvesítve bepároljuk, azután vízben feloldjuk, 
barytvizet adunk hozzá erősen lúgos reactióig, 1 órán át melegítjük, le
szűrjük; a szűrletet ammoniumcarbonat hozzáadása után 1 órán melegít
jük, leszűrjük, a szűrletet szárazra bepárologtatjuk s az ammoniumsókat 
hevítéssel elűzzük; a maradékot kevés sósavval szárazra bepároljuk s a 
még esetleg jelenlevő ammoniumsókat hevítéssel elűzzük. Ezen utóbbi 
barytvizes és ammoniumcarbonatos műveletet még egyszer megismétel
jük. Azután csak ammoniumcarbonáttal és ammóniákkal kezeljük a mara
dékot mindaddig, míg ezekkel zavarodást nem kapunk. Ekkor a maradé
kot 2—3-szor sósavval bepároljuk, kiszárítjuk s megmérjük a KCl +  NaCl 
mennyiségét.

A chloridokat ezután kevés vízben feloldjuk és a káliumot platin- 
chloriddal a szokásos úton leválasztjuk.

A kaliumplatinachloridot leszűrjük és abszolút alkohollal jól ki
mossuk. A csapadékot a szűrőn magán forró vízben feloldjuk s egy előre 
lemért porcelláncsészébe csepegtetjük. A kaliumplatinachlorid vizes ol
datát szárazra bepároljuk, 130 fokos szárítóban 1 órán át állni hagyjuk 
és kihűlés után mérjük.

gr K2PtCl6 X 0 3056 =  gr KCl 
gr KCl X 0 6317 =  gr K20 
gr NaCl X 0 5308 =  gr Na20.
A talajkivonat harmadik részletét a P20 5 meghatározása céljából 

szárazra bepároljuk, a sósavat 2—3-szori salétromsavval való bepárolog- 
tatás útján teljesen eltávolítjuk (mert sósav jelenlétében a képződő király
víz a phosphormolydensavas ammoniumra oldólag hatna). A maradékot 
híg salétromsavban feloldjuk s a phosphort W o y  eljárása alapján ammon- 
molybdattal kétszer leválasztjuk, végül F iistk en er  szerint az ammonium- 
phosphormolybdatot Gooch-tégelyben lemérjük:

gr (NH4)3 P0 4. 12 Mo03 X 0 03753 =  gr P20 5.
A talajkivonat negyedik részletét felforraljuk és forralás közben 

(hogy a BaS04 nagyobb kristályokban váljék le) a kénsavat forró baryum- 
chloriddal leválasztjuk, 10 percig forrásban tartjuk s 24 óráig állni hagy
juk. Szűrés és kimosás után elhamvasztjuk, kiizzítjuk, salétromsavval 
megnedvesítjük s mint baryumszulfátot lemérjük: 

grBaSO, X 03430 =  grSOs.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 20


