
AZ ISTEN MEZEJE I BENTONIT
ír ta : Csajág hy  Gá b o r , E mszt Mih á l y , Szepesi K ároly

A hazai bentonitfajták mind természetes, mind nemesített állapotban 
nagymértékben különböznek egymástól lelőhely szerint, sőt legtöbbször 
ugyanazon előforduláson belül sem egyneműek. Ez a tény a természetes 
bentonit nemesítését (aktiválását) célzó technológiát bizonytalanná teszi, 
és ipari felhasználását megnehezíti. Érthető tehát a bentonitot ipari mére
tekben termelő és feldolgozó vállalatoknak az a törekvése, hogy pontosan 
meghatározott, állandó minőségű bentonitot használjanak fel, illetve ál
lítsanak elő. E célból ismerni kell a bentonitelőfordulás jellegét, egynemű
ségének mértékét, azaz a nyersanyag minőségét és minőségének változá
sait.

A bentonitféleségek megítélésére alkalmas eljárások jelenlegi ismere
teink alapján nem mondhatók kielégítőknek és egyetemeseknek. Ezek az 
értékelő vizsgálatok igen sok paraméter megállapítására támaszkodnak, 
műszerigényesek, és végrehajtásuk rendszerint igen nagy szakértelmet 
kíván. Mivel a bentonit tulajdonképpen olyan anyag, amelynek uralkodó 
ásványa a montmorillonit, a technikai minősítő módszerek általában az 
agyagok módszereivel azonosak. Az agyagfajták minőségének meghatáro
zására használatos módszerek kémiai, fizikai és fizikai-kémiai (kolloidikai) 
vizsgálatokból összetevődő komplex módszerek, és így számos meghatáro
zást igényelnek. Ilyenek az oxidos kémiai elemzés, röntgenvizsgálat, 
differenciális termikus elemzés, a törésmutató, a dilatációs együttható, 
a szemcsenagyság és a báziskicserélőképesség meghatározása, továbbá az 
elektrolitokkal változtatható Teológiai sajátságok (viszkozitás, duzzadás, 
vízfelvétel, tixotrópia stb.) megállapítása. Látjuk tehát, hogy egyetlen 
bentonitelőfordulás megítéléséhez is igen sok mintánál kellene a fent 
csupán vázlatosan felsorolt valamennyi meghatározást elvégezni, ami 
természetesen igen hosszú időt, megfelelő műszerparkot és munkaerő
kapacitást kíván.

Eddig feltárt hazai előfordulásaink közül az istenmezejei bentonit mu
tatkozik szélesebbkörű ipari felhasználhatóság tekintetében a legnagyobb
nak és legjobbnak. Ezért nemcsak a jelenlegi, de a távlati felhasználás 
szempontjából is indokolt ennek az előfordulásnak pontosabb minőségi és 
mennyiségi jellemzése. Az 1954. novemberében e célból megindított vizs
gálatokhoz Szentes  F erenc  geológus gyűjtötte be a térképen feltüntetett
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mintavételi helyekről a szükséges mintákat. Leegyszerűsített módszerekkel 
megvizsgáltunk 1—1 db, az alsó és felső szintből származó átlagmintát, 
valamint összesen 30 db alsó és felső szintből származó résmintát.

A leegyszerűsített vizsgálati módszerek használhatóságának igazolá
sára röviden összefoglaljuk a bentonitok szerkezetére, illetve kolloid
sajátságaira vonatkozó ismereteinket.

A bentonit olyan üledékes kőzet, amelynek uralkodó ásványa a 
montmorillonit. A montmorillonit mellett kaolinit, illit, beidellit, kvarc, 
kolloidális kovasav, pirít, el nem bomlott tufa, szerves anyag stb. lehet 
jelen. A montmorillonit a bentonit-sajátságok (nagymértékű duzzadás, 
vízfelvétel, viszkozitás, tixotrópia, víztartóképesség, kolloid-diszpergál- 
hatóság, kötőképesség stb.) hordozója. A bentonitok más összetevői eze
ket a tulajdonságokat egyáltalában nem vagy csak jóval kisebb mértékben 
mutatják. Általában mennél nagyobb valamely bentonit montmorillonit- 
tartalm a, a kérdéses anyagnak annál jobb bentonit-tulajdonságai vannak.

Aszerint, hogy a montmorillonit milyen kicserélhető ionokat tartal
maz, beszélhetünk Ca-, Mg-, Na-, K-, Fe-, H- és egyéb montmorillonitról, 
illetve bentonitról. A bentonit-sajátságokat nagymértékben az alkáli- 
és különösen a Na-bentonitfajták mutatják, ha montmorillonit-tartalmuk 
elegendő nagy; a földalkáli-(Ca, Mg) és a hidrogénbentonit csak kismérték
ben m utat ilyen tulajdonságokat. A legtöbb természetes bentonit föld
alkáli, azaz Ca- és Mg-bentonit, tehát a fentiek értelmében még nagy 
montmorillonit-tartalom esetén is csak kisebb mértékben mutatja a ben
tonit-sajátságok legnagyobb részét. Ezért ebentonitfajták földalkáli-bento- 
nit alakjában nehezen ismerhetők fel, és nem állapíthatunk meg közöttük 
egyszerű módon számszerű minőségi fokozatokat.

Hazánkban eddig csupán földalkáli-bentonitokat találtak. A legtöbb 
ipari felhasználás azonban Na-bentonitot igényel, ezért a földalkáli-bento- 
nitot Na-bentonittá kell alakítani, azaz a bentonit montmorillonitjának 
kicserélhető Ca- és Mg-ionjait Na-ionokra kell átcserélni. Ez az eljárás az 
ún. « aktiválás». A helyesen végzett aktiválás eredményeképpen adott
montmorillonit-tartalom mellett a Teológiai sajátságok maximumát mu
tató Na-bentonitot kapunk. Ha ellenben az ioncserét csak részlegesen 
végezzük el, vagy pedig fölös mennyiségben használjuk az ioncserére alkal
mas Na-elektrolitot, a maximálisnál kisebb értékeket kapunk a duzzadás, 
viszkozitás, tixotrópia, víztartóképesség adataira. Ennélfogva, ha egy 
adott alkáliföldfém-bentonitot helyesen alakítunk át Na-bentonittá és 
utána megmérjük annak Teológiai tulajdonságait (viszkozitás, tixotrópia 
stb.), ezek mindenkor mértékadó tényezői lesznek bármely bentonit- 
sajátságnak (kötőképesség, vízfelvétel, víztartóképesség, montmorillonit- 
tartalom, ioncserélőképesség stb.), tehát a bentonit csupán e két adat 
alapján is meglehetős biztonsággal minősíthető.

Az irodalomban az ilyen jellegű mérések és minősítő meghatározások 
nem ismeretlenek, de ezek mégsem vezettek egyértelmű és általános ér
vényű megállapításokhoz. Ennek okát kutatva B uzágh  korábbi dolgozatai
ban, továbbá B uzágh  és Szepesi újabb munkáikban rám utattak az eddigi
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ellentmondások okaira. Fényt derítettek az ioncsere mechanizmusára, 
illetve megállapították az ioncsere helyes keresztülvihetőségének feltételeit. 
Ezek figyelembevételével hajtva végre a Ca-bentonitok ioncseréjét, a nyert

Na-bentonit Teológiai sajátságaiból következtethetünk annak montmo- 
rillonit-tartalmára, vagy egyéb bentonit-sajátságok nagyságrendjére. Fenti 
szerzők számos vizsgálattal igazolták, hogy a javasolt módszerükkel kapott 
montmorillonit-tartalom, illetve a helyesen végrehajtott ioncsere után mért
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viszkozitás és tixotrópia teljes összhangban van a bentonit nedves kötő
képességével, képlékenységével, víztartóképességével, ioncserélőképessé
gével és az összes más bentonit-tulajdonságokkal.

Az istenmezejei bentonitelőfordulás minőségi értékelése céljából a 
begyűjtött mintákat a fentebb jelzett reológiai vizsgálatoknak vetettük alá, 
miután azokat nátriumbentonittá alakítottuk át az említett szerzők 
által javasolt módszer szerint. Ezenkívül meghatároztuk az alsó és felső 
szint átlagmintáinak, valamint az alsó és felső szint legjobb és legrosszabb 
mintájának montmorillonit-tartalmát. A megvizsgált minták közül a 
kiértékelés szempontjából kétségkívül a két átlagminta a legfontosabb. 
Ezért ezekből, valamint a belőlük kinyert montmorillonitokból és a vissza
maradt részből részletes kémiai elemzést készítettünk. Munkánk helyes
ségét nemcsak kémiai elemzésekkel, hanem differenciális termikus vizs
gálattal is ellenőriztük.

A kémiai elemzés eredményeit az alábbi összeállításban tüntetjük fel:

Alsó szint
átlagm intája

60,40%
0,09%

14,63%
2,06%
0.40%
0,002%
1,61%
3,33%
0,19%
0,27

11,09%
6,53%
0,04%
0,13%
0,02%

100,79%
0,01 %

100,78%

A felső szint átlagmintájából kinyert montmorillonit-tartalom 66%, 
az alsó szint átlagmintájából kinyert montmorillonit-tartalom 84% volt. 
Összehasonlítottuk a két átlagmintából kapott montmorillonit kémiai 
összetételét is. Ebből a célból a kinyert nátriummontmorillonitot dialízissel 
hidrogénmontmorillonittá alakítottuk át és a nyert terméket megelemez
tük. A montmorillonit 160—170C°-on nedvességtartalmát elveszíti, tehát 
az e hőfokon történő szárítás után csak kémiailag kötött vizet tartalmaz. 
Az alábbi elemzési adatok ilyen 170 C°-on kiszárított és nedvességet 
nem tartalmazó anyagra vonatkoznak.
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H i d r o g é n m o n t m o r i l l o n i t
Felső szint Alsó szint

Si02 ........................................  66,34% 66,85%
T i02 .........................................  0,06% 0,06%
A120 3   18,04% 17,83%
Fe20 3 .......................................  2,49% 2,60%
FeÖ .........................................  0,37% 0,24%
M gO.........................................  4,41% 4,40%
CaO .....................................  1,24% 1Д6%
Na20  .......................................  0,88% 1,21%
K20    0,11% 0,14%
-H 20    5,41% 5,09%
C02 .........................................  0,69% 0,34%

100,04% 99,92%

Bár a két szint szabad szemmel könnyen elkülöníthető és montmo- 
rillonit-tartalmuk is különböző, a bennük levő montmorillonit kémiai 
szerkezete — amint azt a fenti elemzések meglepő egyezése bizonyítja
— azonos. A két elemzés eredményeinek egyezése azt is igazolja, hogy a 
montmorillonit kinyerésére használt módszer valóban alkalmas az adott 
célra. A mintákban levő, viszonylagosan nagy alkálitartalom azt mutatja, 
hogy a nátrium-montmorillonit átalakítása hidrogénmontmorillonittá
— elektrodializátor híján — nem sikerült teljes egészében. Egyszerű 
dialízissel a nátrium teljes kicserélése hetekig tarto tta  volna. Hogy a két 
készítmény valóban montmorillonit, F ö ld v á r in é  és K oblencz  V er a  ter
mikus elemzései is igazolták.

К felső szint átlagmintájában kevesebb a montmorillonit, tehát 
viszonylag több a meddő rész. Ez lehetővé tette, hogy a montmorillonitot 
annyi mintából különítsük el, hogy a visszamaradt meddő rész egy teljes 
elemzésre elegendő legyen. E maradék összetétele a riolittufáénak felel 
meg:

SiO. .........................................  71,70%
Ti02 ............................................  0,41%
A120 3   11,31%
Fe20 3 .......................................  2,36%
FeO ..........................................   0,00%
MnO ..........................................  0,02%

A rész le tes á sv á n y ta n i v iz sg á la to t Sz é k y n é  F u x  V ilma v o lt  sz ív es  
e lvégezn i. A felső sz in ti á tlagm in ta  m eddő részének  tu fás ered ete k é tség et



I. sz. táblázat
Az istenmezejei bentonitelőfordulás felső rétegéből vett minták összefoglaló

vizsgálati eredményei

* Kétszer aktiválva 40 perc után tixotróp.

kizáróan jól felismerhető volt. Ásványos összetétele az elegyrészek csök
kenő sorrendjében a következő: zárványos és törmelékes kvarc, anyag
ásvány, földpát (szanidin és plagioklász), vulkáni üveg, magnetit, kloritos 
biotit, glaukonit, hematit.

A zárványos kvarc, földpát, vulkáni üveg és a kloritos biotit a 
tufából való keletkezést bizonyltja. A kevés glaukonit-szemcse az üle
dékképződés során keletkezett.

Sz é k y n é  szerint az alsó szint átlagának iszapolási maradékában a 
tufás jelleg sokkal kevésbé domborodik ki, mint a felső szinti anyag 
maradékában. Az előbbiben agyagásványok uralkodnak, mellettük kvarc 
(kivételesen 1 mm átmérővel) és földpát gyakori. Lényegileg hasonló 
ásványos összetételűek az egyedi minták meddőmaradékai is.

Számos egyedi minta Teológiai sajátságait, nevezetesen viszkozitását és 
tixotróp megszilárdulását vizsgáltuk meg. Az előbbit 25 C°-on Ostwald- 
féle viszkoziméterrel (vízértéke 25 C°-on 18,5 mp) mértük, az utóbbit pe
dig rendes méretű kémcsövekben határoztuk meg. A vizsgálati eredménye
ket az I. és II. táblázatban foglaltuk össze.

Az ezekben feltüntetett adatok nagy segítséget nyújtanak az elő-
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/ / .  sz. táblázat
Az istenmczejei bentonitelőfordulás alsó rétegéből vett minták összefoglaló

vizsgálati eredményei

* Háromszor aktiválva 45 perc után tixotróp.

fordulás minőségének és a minőség változásának megítéléséhez. A viszkozi
tás-értékek azonban nem tekinthetők a bentonitok egyszerű értékmérőinek. 
Ha tehát az egyik minta viszkozitása kétszer vagy háromszor akkora, 
mint a másiké, akkor az nem azt jelenti, hogy kétszer vagy háromszor annyi 
montmorillonitot tartalmaz. Igaz ugyan, hogy a Teológiai sajátságokat 
az anyag montmorillonit-tartalma szabja meg, de csak akkor, ha az Na- 
montmorillonit alakjában van jelen. A viszkozitás- és tixotrópiaméréseket 
megelőző egyszeri szódás kezeléssel azonban a montmorillonit-tartalomnak 
csak egy bizonyos hányadát, sok esetben csak 60—70 %-át lehet Na- 
montmorillonittá alakítani, s ez természetesen megfelelően jelentkezik a 
vizsgálati anyag Teológiai tulajdonságaiban is. Az istenmezejei előfordulás 
általában a nehezen aktiválható bentonitokhoz tartozik. Egyik-másik 
mintánál nem is lehetett közvetlenül, egyszerű szódás kezeléssel végrehaj
tani az ioncserét, hanem először H-montmorillonittá kell azt átalakítani, 
amely szódával már Na-montmorillonittá alakítható. Valószínűleg vas- 
montmorillonit jelenlétében megy ilyen vontatottan a kicserélés.

A bentonitok ipari felhasználásánál, legalábbis jelenleg, nem igen szok
tak szódás kezelésen kívül másfajta báziscserét alkalmazni, ezért a táblá



zatban feltüntetett adatok a gyakorlati felhasználáshoz állnak közelebb 
és technológiai megítélés szempontjából lehet jelentőségük.

Említettük, hogy az előfordulás már durván is jól megállapítható két 
szintre osztható fel. A két szint közvetlenül egymás felett helyezkedik el, 
sok helyütt éles határral. A felső réteg vastagabb, kevésbé tiszta, pirít- 
tartalma nagyobb és átlagos montmorillonit-tartalma Na-montmoril- 
lonitban kifejezve, a bemért Ca-bentonitra vonatkoztatva, 100 C°-on 
mért nedvességtartalom mellett: 66%.

Az alsó szint jóval tisztább, nagyobb montmorillonit-tartalmú, de 
kisebb rétegvastagságú. Átlagos montmorillonit-tartalma 84%. A két 
szint tehát nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is meglehetősen 
különbözik.

Istenmezeje a legnagyobb montmorillonit-tartalmú és viszonylag leg
egyenletesebbnek mondható eddig feltárt bentonitelőfordulásunk. Anyaga 
azonban — a koldui és komlóskai bentonitokhoz viszonyítva — nehezebben 
aktiválható.
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LA BENTONITE DE ISTENMEZEJE
Par G. Csa já g h y , M. E mszt, K. Sze pesi

On a examiné les propriétés chimiques et rhéologiques des bentonites 
de Istenmezeje qui constituent une occurrence de bentonite des plus im
portantes en Hongrie. Le gisement se divise déjá macroscopiquement 
en horizons inférieur et supérieur. Les deux horizons gisent Fun au-dessus de 
Fautre, leur limité étant nette á beaucoup d'endroits. La couche supérieure 
est plus épaisse, moins pure, sa teneur en pyrite étant plus haute. La 
teneur moyenne en montmorillonite de cette couche est de 66 %  exprimée 
en Na-montmorillonite. L'horizon inférieur est beaucoup plus pur, mais 
moins épais. Sa teneur moyenne en montmorillonite, exprimée en Na- 
montmorillonite, est de 84%. La matiére originelle contient de la Ca- 
montmorillonite. Le décélement et le dosage de la montmorillonite des 
échantillons fut eífectué á Fáidé de la méthode Buzágh —Szepesi. Les 
analyses chimique et minéralogique de la partié inactive montrent la 
composition du tuf rhyolithique. Bien que les deux horizons soient quali- 
tativement et quantitativement trés différents, la composition chimique 
des montmorillonites en préparées est presque identique.



БЕНТОНИТ ИЗ С. ИШТЕНМЕЗЕЕ 
Г. Ч а я г и, М. Эмс т ,  К. С е п е ш и

Для определения химических и реологических свойств бентонитов, 
происходящих из одного из наиболее значительных бентонитовых место
рождений Венгрии, а именно из с. Иштенмезее, данные бентониты были 
подвергнуты разнообразным исследованиям. Месторождение с. Иштен
мезее макроскопически разделяется на два горизонта, располагающиеся 
один над другим и обладающие на многих местах резкой границей. Верхний 
слой является более мощным, менее чистым, содержание пирита в нем 
более значительно. Среднее содержание монтрмориллонита, выраженное в 
Na-монтмориллоните, в нем равняется 66%. Нижний горизонт является 
значительно более чистым, но мощность этого слоя меньше. Среднее 
содержание монтмориллонита, выраженное в Na-монтмориллоните, в нем 
равно 84%. Первичное вещество содержит Ca-монтмориллонит. Отделение 
и определение содержания монтмориллонита в образцах было проведено 
способом Бузаг—Сепеши. Путем химического и минералогического изу
чения п у с т о й  части было выявлено, что она обладает составом риолитового 
туфа. Несмотря на то, что два горизонта как по качеству, так и по коли
честву показывают довольно значительные различия, химический состав 
выпрепарированного из них монтмориллонита почти совершенно иден
тичен.




