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RÖNTGENVIZSGÁLATÁRA 

M Á N D Y T A M Á S 

Összefoglalás: A z agyagkőzetek röntgendiffrakciós elemzése során a minőségű 
azonosítás és mennyiségi meghatározás legnagyobb problémája, hogy a kevert összetételű
mintákban az alapvető vonásaikban rokon agyagásványok reflexiói átfedéseket okoznak. 
Különösen fennáll ez kis felbontóképességű D e b y e — S c h e r r e r kamrák használata, 
esetén. A jelen módszer azt a tényt használja fel, hogy az egyes agyagásványféleségek átla
gos szemcsenagysága eltérő. Megfelelő szemcsenagysághatárok közötti frakciókra va ló 
bontás után az agyagásványok a kísérőásványoktól jól elválaszthatók, s a legfinomabb* 
frakciókban maguk is minőség szerint szétválnak. í g y kis mennyiségben jelenlevő agyag
ásvány-féleségeket is ki lehet mutatni, s a kőzet összetételének meghatározása sokkal: 
pontosabbá válik. A szemcsefrakciók megoszlása alapján célszerű az eredeti kőzetre az 
ásványtani anyagmérleget kiszámítani. Ehhez ellenőrzésként a kémiai elemzés adatait is. 
fel lehet használni. 

Mind tágabb területen merül fel az a kívánság, hogy az agyagkőzetek minél ponto
sabb ásványos összetételét megismerjük. Csakis így nyerhetünk olyan áttekinthető képet, 
mely azután a kellő kiindulási alapot nyújtja a technikai használhatóságra vonatkozó 
speciális vizsgálatokhoz. 

Az agyagkőzetek ásványtani összetételének meghatározására legelterjedtebben a 
röntgen és DTA-módszert használjuk. A következőkben ismertetésre kerül az a röntgen
analitikai módszer, melyet az Ásványbányászati Iparági Központi Laboratóriumban az 
agyagkőzetek elemzésének finomítására kidolgoztunk. A módszer az egyes lépések meto
dikájában nem új, de a maga összetett módján alkalmas arra, hogy egy-egy kérdéses kőzet 
ásványtani felépítését minőségi és mennyiségi szempontból megismerjük. 

Mint ismeretes, az agyagkőzetek rendkívül heterogén összetételűek. Az agyag
ásványok mellett főként szilikátos maradékásványok és másodlagos ásványok (szulfátok, 
szulfidok, karbonátok) alkotják. Ezek röntgendiagramjai a felvételen szuperponálód-
nak és a kiértékelést nagymértékben megnehezítik. 

Az agyagásványok fő szerkezeti csoportjainak röntgendiagramjai egymástól jól 
megkülönböztethetők, ha viszonylag tiszta mintákkal van dolgunk. Az egyes csoportokat 
felépítő 4-es és 6-os koordinációjú rétegek szerkezetében azonban igen sok a hasonlóság. 
Ezért a diagramok vonalainak jelentős része — és éppen a legerősebbek — közel azonos 
helyre esnek. Ez még a főcsoportok diagramjainak összehasonlítására is áll, még fokozot
tabban a csoportokon belüli finom különbségekre. Utóbbiak rendesen csak néhány gyenge 
vonal helyzetében, intenzitásában, élességében vagy elmosódottságában különböztethetők 
meg egymástól. Ezek észleléséhez a radián átmérőjű (57,4 mm) D e b y e — S c h e r r e r 
kamra felbontóképessége rendszerint nem is elég. Ezért első közelítésben mi is megelé
gedhetünk az agyagásvány csoport megállapításával. 

Az analízisnek az említett vonal-összeeséseknél fogva az elsőrendű bázisreflexiókra 
kell támaszkodniuk. Több agyagásványból álló keveréknél, főleg ha azok alárendeltebb 
mennyiségben vannak jelen, más mód nncs a megbízható azonosításra. 

A bázisreflexió észlelése a montmorillonoid ásványoknál okoz némi gondot. Ennek 
az általában 12 — 15 Â körüli rácssíktávolságnak olyan kis szögnyílású kúp felel meg, mely 
a szabványos kivitelű radián átmérőjű kamráknál a primer sugár 8 — 10 cm átmérőjű 
kivezető nyílásába esik bele. A reflexiós gyűrű átmérője CuKa sugárzásnál 6 —7, vassugár
zásnál 7 — 9 mm. Saját kamránk kilépő nyílását kis betétgyűrűvel 4 mm-esre szűkítet
tük, továbbá montmorillonit-gyanús mintákról mindig vassugárzással készítünk felvételt.. 
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így a gyűrű mindig észlelhető, még esetleges glicerines, vagy glikolos kezelés után is, ami 
a rácssíktávolságot tudvalevően 17 — 18 A-ra növeli. 

A kisérőásványok közül a kvarc szinte minden természetes agyagkőzetben elő
fordul. Minthogy reflektáló képessége kitűnő: vonalai sokkal nagyobb intenzitással jelen
nek meg, mint azonos mennyiségű agyagásványé. Ez a tulajdonság a minőségi azonosítás 
szempontjából hátrányos, de a mennyiségi elemzésnél jól fel lehet használni „természetes 
belső standard "-ként. A többi szokásos kísérőásvány közül a krisztobalitot a bentonitok 
rendesen nagyobb mennyiségben tartalmazzák. A földpátok és karbonátásványok az 
agyagkőzeteknek sokszor szintén jelentékeny összetevői, máskor azonban mennyiségük 
csekély, csak legerősebb vonaluk jelenik meg halványan, így megbízható kimutatásuk 
szintén nem könnyű feladat. 

A minőségi meghatározásnak egy másik komoly problémája a röntgenanalitika 
viszonylag kis érzékenysége. Ráadásul az érzékenység az egyes ásványféleségeknél rend
kívül változó. így a kimutathatóság alsó határa a jó reflektálóképességű kvarcnál a 
radián átmérőjű D e b y e — S c h e r r e r kamra használata esetén 1 % körül mozog, 
kaolinitból 5 —10% kell a legerősebb vonalak megjelenéséhez, montmorillonitból 10 — 
1 5 % . Keverékekben, ahol részleges egybeesések fordulhatnak elő, a helyzet még rosszabb: 
illit mellett 15 — 20% montmorillonit is elkerülheti a figyelmet. 

A röntgenfelvétel minőségi analízise mennyiségi meghatározással is kiegészíthető. 
A diagram vonalainak intenzitása ugyanis az egyes komponensek mennyiségével arányos. 
A felvételi körülmények változó volta (sugárzás faja, expozíciós idő, a film frissesége, 
hívása, alapfeketedése stb.) és a keverékekben az intenzitást befolyásoló belső tényezők 
azonban amennyiségi meghatározást bizonytalanná teszik. A film denzitométeres kimérése, 
méginkább regisztráló diffraktométer alkalmazása, exakt intenzitásértékeket szolgáltat, 
előbbi azonban igen hosszadalmas, utóbbival pedig, bár örvendetes módon egyre több, 
de még mindig igen kevés intézmény rendelkezik. Ezért az ÁIKL,-ban az intenzitásbecslés 
módszerét megtartottuk és igyekeztünk a szubjektív tévedésektől lehetőleg mentessé tenni. 

Ennek érdekében a 3 alapvető agyagásványtípusból egymás között, valamint 
kvarcból, 10%-onként standard keverékeket készítettünk. A felvételi körülményeket 
mindegyik sorozatnál azonosnak tartottuk. Az egyes felvételek vonalainak intenzitását 
becsléssel 1 —10-ig terjedő számokkal jelöltük. Az összehasonlító sorozatok segítségével 
így 5% pontosággal meg tudtuk állapítani valamely agyagásvány és a kvarc, vagy két 
agyagásvány viszonylagos mennyiségét. Ha több agyagásvány van jelen, azok mennyi
ségeit legjobb mindig kvarcra vonatkoztatni. Összehasonlítási célra a jellemző, nem szük
ségszerűen a legerősebb vonalakat választottuk ki, olyanokat, melyek egymáshoz közel 
esnek, s intenzitásuk az összetételváltozásra érzékenyen reagál. A részarányokból már nem 
nehéz a teljes összetételt kiszámítani. 

Az ilymódon kapott százalékos összetétel még jelentős hibákat tartalmazhat. 
A legfőbb hibaforrás a minőségi meghatározás bizonytalansága, különösen igen heterogén 
összetételű kőzeteknél, ahol a komponensek egy része csekély mennyiségben van jelen, s a 
diagramon csak néhány gyenge vonallal jelentkezik. 

Utóbbi hibaforrást nagy részben meg lehet szüntetni és mind a minőségi, mind a 
mennyiségi elemzés pontosságát növelni, ha frakcionálással kapcsoljuk egybe a röntgen
vizsgálatot. Vagyis a mintát jellemző szemcsefrakciókra bontjuk szét, célszerűen olyanokra, 
melyekből annak szemeloszlására vonatkozó legfontosabb adatokat is megkapjuk. Ezáltal 
megszabadítjuk az agyagásványokat a nem agyagos kísérőktől, és az agyagásványfrakción 
belül is el lehet érni bizonyos szétválasztást. 

Bentonitos kőzetek ioncsere-kapacitásának vizsgálatát S z á n t ó már régóta 
szemcsefrakciókra való bontás után végzi. Megállapította ugyanis, hogy még az ásvány-
tanilag homogén bentoniton belül is, a montmorillonit tulajdonságai igen erősen függenek 
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annak szemcsenagyságától és az egyes frakciókon mért értékekből érdekes összefüggéseket 
olvasott ki. 

Munkamódszerünk a következőképpen alakul: a kőzetmintát kb. 1,5 mm szemcse
nagyságig szétmorzsoljuk, 24 óráig desztillált vízben áztatjuk, majd DIN 100-as szitán 
átiszapoljuk. Ezzel a 60 ,u-nél nagyobb szemcséket elkülönítjük a kisebbektől. Utóbbi 
részből 15 s. % sűrűségű zagyot készítünk és laboratóriumi hidrociklonra adjuk fel. A cik
lon 20 fi-nél választ, tehát alulfolyása a 20 —60 fj, közé eső szemcséket, felülfolyása a 
20 fi alattiakat tartalmazza. 

A ciklon felülfolyását iszapolással bontjuk tovább. A zagyot bepároljuk, 105 C°-on 
szárítjuk, majd vizes szuszpenziót készítünk a szilárd maradékból. A cserélhető kationo
kat nátriummal helyettesítjük. Ezért a szárazanyagra nézve 1%, bentonitos kőzetnél 
4% vízmentes Na 2C0 3-t oldunk fel a szuszpenzióban és ismét bepároljuk. Ezután annyi 
vízzel vesszük fel, hogy i%-os szuszpenziót nyerjünk. Rázógépen 1 órát diszpergáljuk, 
majd iszapolóhengerben egyetlen elválasztást végzünk 1 fi szemcsenagyságnál (10 cm, 
32 óra). Az üledék feliszapolását megismételjük. Kiülepszik az 1 — 20 fj,-s frakció. Az 
Az agyagásványok nagyobb részét, kísérőmentesen, a szuszpenzió tartalmazza. A végső 
elválasztást 2000/perc fordulatszámú centrifuga végzi. Itt az 1—0,5 ,u-os szemcsék üle
pednek ki, míg a 0,5 |U-nél kisebbek lebegve maradnak. Végül a szuszpenziókat bepárol
juk, ip5 °-on szárítjuk, így kerülnek vizsgálatra. 

Végeredményben 5 frakcióra bontottuk az anyagot: 1. 0,5 ft-nél kisebb szemcsék; 
II. 0,5 — 1 fi; a III. i—20 fi; a lV. 20 — 60 fi; V. 60 ,u-nél nagyobb szemcsék. 

Újabban csak 3 frakciót vizsgálunk röntgenanalitikai úton. Kiderült ugyanis, hogy , 
a durvább frakciók, különösen a IV. és V. nagyrészt szét nem ázott agregátumok, melyek 
jelentős mennyiségű agyagásványt is tartalmazhatnak bezárva. Pl. egyik mintánk V. 
frakciójának röntgenfelvételén 20% kaolinitet és 5 —10% illitet találtunk. A frakciót erős 
porítás után ismét iszapoltuk és abból további 7,9%, 0,5 fi alatti szemcsenagyságú agyag
ásványt sikerült kinyerni. Ezért a ciklonozási műveletet elhagyjuk, a nyers minta teljes 
egészét 60 /л alá törjük, és ezt a szódás előkezelés után mindjárt iszapolásnak vetjük alá. 
A III. frakció ebben az esetben az összes 1 fi feletti szemcsét magában foglalja. 

Az egyes frakciókról röntgenfelvételt készítünk, meghatározzuk fajlagos felületü
ket és néhány fontos kémiai komponens mennyiségét is. Ezek: A1 2 0 3 , Fe 20 3 , K 2 0, ritkáb
ban Si0 2 , CaO, Na 20, S0 3 . 

Az egyes frakciókban az ásványok különbözőképpen dúsulnak fel. A frakciókról 
készült felvételeken csak néhány — 3-nál rendesen nem több — ásvány vonalai jelennek 
meg s azok azonosítása sokkal könnyebb. Különösen fontos, hogy a legfinomabb frakciók 
gyakorlatilag tisztán agyagásványból állnak és azok is szétválnak, minőség szerint. 
A montmorillonit és halloysit az I.,az illit az I. (és П.), a kaolinit a l l . (és III.) frakcióban 
dúsul fel. A kísérőásványok közül a kvarc legelőször a III. frakcióban szokott megjelenni, 
ugyanígy a földpát is. A krisztobalít érdekes módon a 0,5 fi alatti frakcióban is makacs 
kísérője a montmorillonitnak. Olyan nagyon hasonló diagramot adó ásványok is meg
határozhatók egymás mellett, mint a kaolinit-halloysit, muszkovit-illit-pár, mert előb
biek a durvább, utóbbiak a finomabb frakciókban koncentrálódnak. Végeredményben 
jó átfogó képet, kapunk az agyagkőzet ásványairól és azok szemcsenagyság szerinti 
eloszlásáról. 

Az egyes frakciók mennyiségi eloszlásának ismeretében a talált ásványok mennyi
ségét a teljes kőzetre át tudjuk számítani. Ezzel a pontosság nő, mert a frakció.röntgen
felvételének kiértékelésénél elkövetett hiba annál kevésbé befolyásolja a végeredményt, 
minél kisebb volt az illető frakció mennyisége. Az érzékenység megnövekedése miatt 
egészen alárendelt mennyiségű ásványokat is ki lehet mutatni, olyanokat, melyeknek 
vonalai a szétbontatlan kőzet felvételén nem jelentek meg. Azon frakciókról, melyekből 
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kellő mennyiség áll rendelkezésre, DTA-görbét is veszünk fel. Ezt a röntgenfelvétel ered
ményével összehasonlítjuk s az adatokat szükség esetén korrigáljuk. A nyert képet a 
kémiai elemzés adatainak segítségével is ellenőrizhetjük. Az egyes ásványok képletének 
felhasználásával kiszámítjuk a kémiai komponensek elméleti mennyiségét, és ezt a mérési 
eredményekkel összevetjük. Teljes egyezés ritka, aminek legfőbb oka, hogy az agyagás
ványok összetétele helyettesítések miatt a legritkább esetben felel meg pontosan az elmé
letinek. Ha jelentős eltérés mutatkozik, az rendszerint valamilyen különleges jelenségre 
hívja fel a figyelmet. Ilyen pl. amorf anyag jelenléte. Ez vagy allofán, akkor a különbség az 
agyag összes kémiai komponensében mutatkozik, vagy lehet amorf kovasav, amorf Al-
hidroxid. Ha az amorf fázis mennyisége nagy, azt a röntgenfelvételen jelentkező amorf
gyűrű is elárulja. Legjobb példa erre a kovasavüveget tartalmazó kiömlési kőzetek felvé
telein gyakran észlelt 4 Â körüli elmosódott sáv. 

Befejezésül a munkamódszert néhány, a kurrens vizsgálati anyagból származó, 
példa illusztrálja. 

i . A minta jele : 434/1 —15 átlag, bentonit, Szerencsi-öböl 

Az anyagról nyersén és 3 frakcióra való bontás után készült felvétel. A kémiai 
komponensek közül az Al 20 3-t és Fe 20 3-t határoztuk meg. Első megállapítás: a kismennyi-
ségű kaolinitet a nyers mintában a montmorillonit elfedte. A frakciókra való bontás foly
tán azonban szemcsenagyság szerint elvált a montmorillonittól és a durvább frakciók
ban feldúsulva azonosítani lehetett. 

J. táblázat 

Frakció 
Frakc. 
s. %-a 

Montm. 

% 
Kaoli

nit 

% 
Kvarc 

% 
Föld-
pát 

А 1 г О , % Összes vas 
Fe 2 O s -ban 
megadva 

% 
Frakció 

Frakc. 
s. %-a 

Montm. 

% 
Kaoli

nit 

% 
Kvarc 

% 
Föld-
pát 

mért számí
tott 

Összes vas 
Fe 2 O s -ban 
megadva 

% 

nyers 100 60 - 33 7 17,6 I 7 , i 1,92 

> i >L 
0,5 — 1 e 

< o , 5 M 

45,3 
7,9 

46,8 
50 

100 

20 
15 -

70 
35 

10 8,9 
20, i 
25,3 

o,5o 
2,27 
3,24 

Frakciókból 
számított 50,8 10,2 34,6 4,5 17,9 

A táblázat legalsó sorában az eredeti mintának a frakciók alapján számított
összetétele található. Figyelembe veendő, hogy a nyersanyag felvételén a kaolinit, bár ön
magában nem lehetett azonosítani, erősítette a montmorillonit vonalait és így annak 
látszólagos menynyisége pontosan egyezik a két ásvány összegével. Frakcióra bontás 
nélkül a kaolinit elkerülte volna a figyelmet. 

Az egyes ásványok képletének felhasználásával kiszámítottuk a këzetnek A 1 2 0 3 

tartalmát. Ez a nyers anyag röntgenelemzésének adatai alapján számolva 17,1 %, szem
ben az analitikáilag meghatározott 17,6 %-al. Bár az eltérés kicsi, mégis gyanús, mert 
valószínű, hogy a jelenlevő közel 2 % Fe 2 0 3 egy része az agyagásványok rácsába van be
épülve. Ezért a számított értéknek nagyobbnak kellene lennie a mértnél. A frakcióra 
bontás útján kapott ásványi összetételből számított A 1 2 0 3 17,9 %, amely már megengedi 
egy kevés vas beépülését. 
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2. 350 sz. minta, pelit, Szerencs, Feketehegy 

Példa az öt frakcióra való bontásra. A bontás itt is elárulta a helyes képet az agyag
ásványokról. A nyers anyag felvételénhalloysitot lehetettfelismerni. Ez azonban úgy adó
dott, hogy az illit (10 Â-s) és a kaolinit egyes vonalai az egyébként kis mennyiségű halloysi-
téra szuperponálódtak. De, hogy nem halloysit az egyedüli agyagásvány, arra a K 2 0 magas 
értékei is figyelmeztettek azokban a finomabb frakciókban is, ahol már nem lehetett 
földpát. 

II. táblázat 

Frakc. 
s. 

%-a 

Iliit 

% 
K a o 
linit 

% 

Hallo
ysit 

K v a r c 

% 
Föld

pát 
A 1 , 0 3 

mért 
% 

к,о% 
Frakció 

Frakc. 
s. 

%-a 

Iliit 

% 
K a o 
linit 

% 

Hallo
ysit 

K v a r c 

% 
Föld

pát 
A 1 , 0 3 

mért 
% mért 

mított 

nyers 100 - - 20 45 35 14,25 7,28 5,9 

>60 fi 
20—60 ft 

i —20 fi 
0 , 5 - 1 fi 

< o , 5 M 

52,0 
14,2 
21,6 

4,3 
7,9 

35 
70 

15 
35 

30 

40 
40 
75 

60 
60 
10 
10 

14,24 
13,89 
8,46 

24,54 
25,19 

7,85 
8,72 
5,82 
5,72 
5,15 

Frakciókból 
számított J 7,o 4,7 2,4 43,6 42,3 7,6 

Átszámítás után az értékek az agyagásványok kárára, a földpát javára tolódtak el. 
Látható, hogy még 2 — 5 %-nyi agyagásvány egyedi jelenléte is kimutatható. A halloysit 
a későbbiekben elektromikroszkópos felvételen is felismerhető volt. 

Az ellenőrzés а K 2 О elemzés segítségével történt. Az egységes nyersanyag földpát-
jából számított mennyiség 5,9 %. A frakciók ásványaiból 7,6 % adódik, ami már jól egye
zik a mért 7,3%-kai. 

Jól látszik az agyagásványok szemcsenagyság szerinti szétválása: az halloysit а I., 
azillit az I>I I . , a kaolinit a I I>II I . frakcióban koncentrálódik. Megállapítható az is, hogy 
a kvarc átlagos szemcsenagysága finomabb, mint a földpáté. 

3.101/3 sz. minta, bentonit, Istenmezeje 
III. táblázat 

Frakció 
Frakc. 

s. 
%-a 

Montm. 
% 

Kvarc 
% 

Kriszt. 
% 

Föld
pát 

Kalcit 
% 

A 1 , 0 3 

% 

Össz. 
vas 

FejOs-
ban % 

S iO s 

% 

nyers IOO 65 2 33 - - 13,24 

> i fi 
0,5—1 e-

< o , 5 f 

5i ,6 
15,9 
32,5 

50 
70 
70 

5 37 
30 
30 

5 3 
5 

11,34 
15,95 
14,93 

1,56 
2,04 
2,08 

70,5 
80,6 
76,4 

Frakciókból 
számított 

59,6 2,6 33,6 2,6 2,4 

A frakcióra bontás itt nem eredményezte újabb agyagásvány kimutatását. Annál 
érdekesebb, hogy a 0,5 (i alatti frakcióban is kíséri a montmorillonitot krisztobalit. Ezt a 
kémiai elemzés is igazolja. Ha a montmorillonit S z e d l e c k i j - indexét 4-nek tételez-
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zükfel (ahol minden tetraéderes pozíciót Si tölt be), abban 66,7% Si0 2-nekés 28,3 % A1 2 0 3 -
nak kellene lennie, ezzel szemben jelzett frakció 76,4 % Si0 2-t, 14,9 % Al 20 3-t és Fe 20 3-t 
tartalmaz. Utóbbi ebben az esetben nyilvánvalóan a rácsba épül és az Al-t helyettesíti, így 
összegük, 17,0 % vehető. Ez igen nagy mértékben eltér az elméleti összetételtől. De ha 
30 % krisztobalit jelenlétével számolunk, akkor 76,7 % Si0 2-t és 19,8 % A 1 2 0 3 ( + Pe 20 3)-t 
kell kapnunk. A Si0 2 esetében az egyezés kifogástalan, az Al 20 3-nál további helyettesí
tésekről, esetleg amorf fázisról lehet szó. 

Method of X-ray examination and fractionation of clay rocks 

т. M A N D Y 

During the examination of the X-ray diffraction patterns of clay rocks the greatest 
problem of the qualitative identification and quantitative determination arises in view of 
the superposition of the X-ray reflections of the individual mineral components. This 
holds true especially of the clay minerals for which the d^ki values of the most intensive 
lines are equal as they all have a similar laminar lattice structure. Therefore, the clay 
minerals present in only minor amounts cannot be detected in the majority of cases. 
This difficulty is found to be even more pronounced in the X-ray diffraction patterns 
performed in Debye-Scherrer cells of reduced resolving. power which are most frequ
ently used for routine analyses of rocks. 

The present method is based upon the fact that the grain sizes of the individual 
varieties of clay minerals are different, and this difference exists even if various clay 
minerals are together present in a rock. The author, after peptization, separated the 
fresh rock into suitably chosen grain size fractions, and examined each particular 
fraction separately. The grain size ranges are as follows: 

I. 0 — 0,5 micron 
II. 0,5 — 1 micron 

III. i —20 microns 
IV. 20 —60 microns 

V. over 60 microns 

The separation was accomplished by means of laboratory hydrocyclone, elutriatipn 
and centrifuging. 

The analyses show that montmorillonite and halloysite have their frequency peaks 
in fractions I—II, and kaolinite in fractions II—III. Among the most frequent associated 
minerals the quartz, the feldspars and the carbonates occur above all in fractions III—V, 
the cristobalite in fractions I—III. Accordingly, the components, present only in amounts 
inferior to the sensibility of the instruments, can easily be found in the fractions because 
in them also the number of the components is substantially smaller. 

After the determination of the composition of the-individual fractions the minera-
logical balance of components for the original substance must be completed. This may be 
.checked and also rectified if necessary by means of the balance data computed from 
the results of the chemical analyses for each characteristic component. In this way well 
xeproduceable results and sufficient precision (error lower than ±5%) may be obtained 
<even in the case if the interpretation of the individual analyses performed in the frame-
лтогк of routine examinations is accomplished only by means of visual estimations on 
the basis of the checking pattern charts and the relative intensities. 

The author illustrates the above method by some practical examples. 
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Метод рентгеновского изучения глинистых пород с разделением их на фракции 
Т . М А Н Д И 

При рентгено-диффрактометрическом изучении глинистых пород наиболее значи
тельная проблема количественного определения и качественного отождествления возни
кает в связи с наложением рентгеновских отражений отдельных составляющих мине
ралов. Это является особенно опасным среди глинистых минералов, так как величины 
dhki наиболее интенсивных линий совпадают, ввиду факта, что все глинистые минералы 
имеют аналогичную структуру со слоистой решеткой. Поэтому в большинстве случаев 
не представляется возможным выявлять наличие глинистых минералов, присутствующих 
в подчиненном количестве. Это затруднение обнаруживается в повышенной мере при 
съемках, выполняемых в камерах Debye—Scherrer с малой разрешающей способностью, 
чаще всего используемых для массовых анализов горных пород. 

Данный метод основывается на факте, что наиболее частая крупность зерен отдель
ных разновидностей глинистых минералов является различной, причем это различие 
обнаруживается даже в случае, если в какой-либо породе разные глинистые минералы 
присутствуют вместе. После пептизации порода была разделена автором на соответственно 
выбранные гранулометрические фракции и отдельные фракции были изучены им отдельно. 
Пределы гранулометрических фракций следующие: 

I. 0—0,5 микрона 
II. 0,5—1 микрон 

III. 1 —20 микронов 
IV. 20 —60 микронов 
V. свыше 60 микронов 

Разделение фракций производилось при помощи лабораторного гидроциклона, отмучи-
ванием и центрифугированием. 

Судя по данным анализов, монтмориллонит и галлуазит обогащаются во фракции. 
I., иллит — в фракциях I—II., каолинит — в фракциях II—III. Из числа наиболее частых, 
сопровождающих минералов кварц, полевые шпаты и карбонаты встречаются прежде 
всего во фракциях I II—V., кристобалит— во фракциях I—III. Таким образом во фракциях, 
легко поддаются определению и такие компоненты, которые в породе присутствуют лишь, 
в количествах ниже предела чувствительности приборов, так как во фракциях и коли
чество компонентов значительно меньше. 

После установления состава отдельных фракций следует рассчитать минералоги
ческий баланс относительно первоначального материала. Это можно контролировать, 
и при необходимости уточнять при помощи сравнительной таблицы вещественного 
состава относительно отдельных характерных компонентов, составленной по результатам, 
химических анализов. Таким образом хорошо воспроизводимых результатов и удовлет
ворительной точности (погрешность ниже ± 5 % ) можно добиться даже в том случае,, 
если при произведении массовых, серийных анализов отдельные съемки были интерпрети
рованы только путем визуальной оценки на основании сравнения серий съемок и 
относительных интенсивностей. 

Рассматриваемый способ иллюстрируется автором на нескольких практических: 
примерах. 


