
A VEGYI LABORATÓRIUM 1956. ÉVI MŰKÖDÉSE
í r ta :  Csajághy  Gábor

Az Intézet vegyi laboratóriumának az 1956. évben két átfogó témája 
volt. A kettő közül „A térképező és nyersanyagkutató munkák során 
gyűjtött anyag vegyi vizsgálata” c. téma volt a nagyobbik, és ez vette 
igénybe a vegyi laboratórium kapacitásának a legnagyobb részét. E mun
kánk célja a földtani kutatómunka támogatása kőzet-, érc- és vízminták 
kémiai és fizikai vizsgálatával.

E téma kidolgozása során elkészítettünk 180 teljes szilikátelemzést. 
Az ezekben meghatározott alkotórészek száma 2613 volt. A minták leg
nagyobb része az alábbi lelőhelyekről származik: pegmatit, gránit, aplit, 
lamprofir, dácit és márga a Mecsekhegységből; piroxénandezit, riolit 
Tolcsvárói; andezit és bentonit Komlóskáról; kaolin Mádról és Végardó- 
ról; bentonit Nagytétény, Budatétény, Bánd, Koldu, Gyöngyössolymos és 
Ódörögd környékéről, bazáífTCSsomlyó, Kapolcs, Öcs, Mindszentkála, 
^§Sftető és Kabhegy vidékéről; fillit Aranyijáról; dácittufa Komlóról; 
riolittufa Erdőbényéről; amfibólos piroxénandezit Nagybörzsönyből; 
gránit és lamprofir Kassa környékéről.

Külön kálium- és nátriumtartalmat főleg Telkibánya és Erdőbénye 
környékéről származó 41 kőzetmintában határoztunk meg.

Elkészítettünk 176 részleges kőzet- és ércelemzést a következő lelő
helyekről: mangánérc Űrl^yí. Sajólászlófalva, Eplény; dolomit Inota; 
bauxit Dudát, Mezőfalva; agyag Ódörögd; kaolin Végardó; kovaföld 
Szurdokpüspöki; dolomit Mályinka; szén Tolnaváralja; különféle érces 
kőzetminták Szarvaskő és Gyöngyösoroszi környékéről.

Befejeztük 391 vízminta részletes elemzését. A 391 vízmintában össze
sen 5845 alkotórészt határoztunk meg mennyiségileg. A makói mélyfúrás
ból származó vízmintát a szokásos 15 alkotórészen kívül még 8 ritkább 
elemre is megvizsgáltuk. Az elemzési eredmények alapján megállapítot
tuk, hogy a víz a tiszta alkálihidrogénkarbonátos vizek csoportjába tartozó 
ásványvíznek minősíthető.

A színképelemzések száma 318, ebből 278 minőségi és 40 mennyiségi 
meghatározás volt. A differenciális termikus vizsgálatok száma 814 volt.

Készletbecslési és egyéb célokra 78 fajsúly- és térfogatsúly-meghatáro
zást végeztünk mályinkai dolomit-, végardói és komlóskai bentonit- és 
dunántúli bazaltmintákból.
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A fentiekben számszerűen felsorolt vizsgálati eredményeinket geoló
gusaink vagy közvetlenül felhasználták kutatásaikhoz vagy pedig beépí
tették saját jelentéseikbe és közleményeikbe.

A vegyi laboratórium második témája a „Kőzetkémiai és geokémiai 
vizsgálatok ásványi nyersanyagokon’’ c. téma volt. E munkánk célja az 
intézeti kutatóosztályok részére végzendő rutinmunka kereteit meghaladó 
kémiai és fizikai-kémiai vizsgálatok végzése ásványi nyersanyagaink kor
szerű megismerése végett.

E munka keretében a következő részlettémák kidolgozását végez
tük el:

1. A bentonitok szerkezetének és a szerkezettel kapcsolatos tulajdon
ságok vizsgálata céljából különböző összetételű és eredetű bentonitokból 
tiszta montmorillonit-készítményeket állítottunk elő. Ezek elemzési 
adataiból az alábbi következtetéseket vontuk le:

a) A tetraéderrétegben a Si4+-ot sem Al3+, sem OH-csoportok 
nem helyettesítik.

o) Az oktaéderrétegben nem 1 atom Mg2+ helyettesít 1 atom 
Al3+-ot, hanem 3 Mg2+ helyettesít 2 Al3+-ot, más szóval a helyettesítés 
sztöhiometrikus. Feltételezhető, hogy a rácsban a hidrargillitréteg helyett 
brucitréteg van.

c) A montmorillonit rácsszerkezete kiegyenlített, benne helyette
sítés okozta töltésfelesleg nincs, ennélfogva a kationcsereképesség oka a 
helyettesítés okozta töltésfelesleg nem lehet.

cl) A kalcium mindig kicserélhető helyzetben van, tehát nem vesz 
részt a montmorillonit kristályrácsának felépítésében.

I t t  említem meg, hogy a M. T. Akadémia Bentonit Szakbizottságának 
felkérésére közreműködtünk az E. L. T. E. Kolloidkémiai Tanszéke által 
a bentonitok montmorillonit tartalmának mennyiségi meghatározására 
kidolgozott eljárás felülbírálásában. A laboratóriumunkba kiszállt bizott
ság közreműködésünkkel eredményesen végezte el munkáját.

2. Az 1956. év első felében elvégeztük a januárban beállított „gyors” 
differenciális termikus készülék működési elvének, megbízhatóságának és a 
vele nyert eredmények reprodukálhatóságának vizsgálatát. A készülék 
helyes működéséről nagyszámú kísérlettel győződtünk meg. Első feladat
ként típusos mintaanyagainkat vizsgáltuk, s a kapott görbéket összehasonlí
to ttuk  a régi „lassú” készülék görbéivel. Megállapítottuk, hogy a 
közel tízszer gyorsabb felmelegítés a DTA görbe csúcsait mindössze 20—30 
C°-kal tolja el a nagyobb hőmérséklet irányába, de ez a hőfokeltolódás 
azonos felmelegítési sebességnél reprodukálható. Megállapítottuk, hogy 
érzékenység szempontjából a „gyors” készülék sokszorosan felülmúlja a 
,.lassú” készüléket, s ez a kimutathatóság alsó határát kedvezően befolyá
solja. A készülék eírását és a vizsgálati eredményeket közleményben fog
laltuk össze.

3. Csatlakozva a mangán-ásványoknak az elmúlt évben már elvégzett 
vizsgálatához, ebben az évben a mesterségesen előállított mangán-ásvá
nyok keverékeinek termikus bomlását vizsgáltuk meg. Az Mn02, Mn20 G,
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Mn30 4 és M11CO3 keverékeknél mindannyiszor rendellenességet észleltünk, 
ahányszor a keverékben Mn30 4 volt jelen. Kiderült, hogy a rendellenesség 
oka az, hogy a Mn30 4 más mangánoxidok jelenlétében Mn20 3-má oxidáló
dik, és az utóbbi 950 C°-ig állandó lévén, ebben az alakban meg is marad, 
majd 950 C°-nál nagyobb hőmérsékleten ismét Mn30 4-gyé alakul. Vizs
gálataink eredményeit közleményben foglaltuk össze.

4. Elvégeztük a Maros árterületén Makó mellett lerakodott iszap 
balneológiái célokra szolgáló, korszerű vizsgálatát. Megállapítottuk, hogy 
az iszap átmenet a tisztán szervetlen jellegű (agyag, homok) és a szerves 
típusú (jüttja, szapropél) iszapok között és az ún. „slikkek” csoportjába 
tartozik. Korszerűen megvizsgált iszapjaink új színnel gyarapodtak, mivel 
ez az első slikk-típusú iszapunk, amelyről tudjuk, hogy valóban az.

Megvizsgáltuk az iszap keletkezését, kémiai összetételét és meghatá
roztuk azokat az állandókat, amelyek az iszap balneológiái felhasználását 
messzemenően befolyásolják (szemcseösszetétel, üledéktérfogat, vízkapaci
tás, hővezetőképesség, hőtartóképesség stb.). A vizsgálatok eredményeit 
a Hidrológiai Közlönyben tesszük közzé.

A laboratórium munkatársainak tollából 1956-ban a következő közle
mények jelentek meg:
1. Cs a j á g h y  G., E mszt  M. és Sz e p e s i  K.: A z istenmezejei bentonit.—Évi 

Jel. az 1954. évről, p. 35—43. 1956.
2. Cs a j á g h y  G. (Sc h e r f  E.-lel és Sz é k y n é  F u x  V.-val közös dolgozat): 

Eljárás kálitrachitnak és egyéb káliföldpát-tartalmú kőzetnek vízben 
oldható kálisóra való feldolgozására. — Szabadalmi Közi. 142,890. sz. 
1956.

3. Cs a j á g h y  G. ( H ú sz r a  L.-sal közösen): A komlói feketekőszén feltárása 
pollenelemzési célokra. — Földt. Int. Évkönyv 45. 1. p. 127—133. 
1956.

4. Cs a j á g h y  G .: Harkányfürdő hévforrásainak iszapja. — Hidr. Közi. 
36. 4. p. 294—296. 1956.

5. F ö l d v á r i n é  V ogl  M.—K o b l e n c z  V .:  Differential thermal analysis of 
artificial manganese compounds. — ActaUniv. Szeged. 9. p. 7—14. 1956.

6. F ö l d v á r i n é  V ogl  М.— K o b l e n c z  V . : Sur les possibilités de Г analyse 
thermique differentielle des minéraux de manganese. — Acta Geol. 4.
1. p. 85—94. 1956.

7. F ö l d v á r i n é  V ogl  M.: Az abszolút földtani kormeghatározás lehetőségei 
Magyarországon. — Földt. Közi. 86. 2. p. 180—182. 1956.

L’ACTIVITÉ DU LABORATOIRE CHIMIQUE EN 1956
P ar G. C s a j á g h y

En vue d’appuyer les recherches géologiques, notre Laboratoire 
Chimique a accompli les travaux suivants en 1956: nous avons effectué 
180 analyses complétes de silicates oű le nombre des constituants déter-
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