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NÉZSAI ÉS ISZKASZENTGYÖRGYI BAUXITSZELVÉXYEK TERMIKUS
VIZSGÁLATA

A bauxit-félék termikus vizsgálata ez évben ketts céllal folyik. 1. A termikus
elemzéseket az ásványok mennyiségi meghatározására is kiterjesztjük. 2. Bauxit-
jaink szelvényeit végigvizsgáljuk.

Az els cél érdekében készülékünket mszakilag továbbfejlesztettük.
Elkészült a kemence egyenletes melegedését biztosító szinkron motoros programm-
szabályozó berendezésünk. A közelmúltban Kliburszky B.-val elkészítettünk
és kipróbáltunk egy új, egyszerbb megoldású készüléket. Uj készülékünket
Kliburszky két összeállításban tervezte meg. Az egyik összeállítás tudo-
mányos vizsgálataink céljára önmköden dolgozik. A másik összeállítást gyors
ipari vizsgálatokra szántuk; elkészítésénél különös tekintettel voltunk a bauxitok
esetleges üzemi termikus vizsgálatára. Készülékünk mszaki leírását a közel
jövben közzétesszük.

Néhány ásvány esetében már mennyiségi termikus meghatározá.sokal
is végeztünk. így mennyiségileg meghatároztuk az itt bemutatott nézsai és iszka-

szentgyörgyi bauxitszelvény mintáinak kaolinit-, hidrargillit-, böhmit-, és diaszpor-
tartalmát. Változó százalékú keveréksorozatot készítettünk a kérdéses ásványból
és izzított alumíniumoxidból; az elkészített termikus görbék jellemz csúcsterüíetét

planiméterrel lemértük. A mért csúcsterületnek, mint a százalékos összetétel

függvényeinek grafikus ábrázolásával kalibráló egyenest kapunk, melynek segít-

ségével ismeretlen mintáink százalékos ásványtartalmát is meghatározhatjuk.
Kaolinit esetében kiindulási anyagul tiszta zettlitzi kaolinitet kevertünk

10%, 30% és 50% arányban izzított alumínium-oxidhoz. A kaolinitcsúcsok
területei 5% viszonylagos hibahatáron belül jól aránylanak az adott százalékos
összetételhez.

Hidrargillit meghatározás alapkeverékeinek készítéséhez isztriai hévforrásos
hidrargillitet választottunk, melynek céljainkra kielégít tisztaságáról elzetesen
kémiai elemzéssel meggyzdtünk. Hidrargillit esetében kaptuk általában a leg-

jobb egyezéseket, a viszonylagos hiba itt minden esetben jóval 5% alatt maradt.
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1—2. ábra
• Eladta a M. Földtani Társulat 1952. X. 15-én tartott szaküléséa.
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Legnehezebb volt a böhmit alapkeverékek elkészítése, mivel a hozzá szük-
séges böhmitet gánti bauxitból magunk állítottuk el. E célból olyan gánti mintát
választottunk ki, amelyben a termikus elemzés böhmiten kívül más allitos ásványt
és kaolinitet nem mutatott. Ebbl a mintából a vasoxidok zömét híg savas fzéssel
eltávolítottuk, a nyert termékbl azután kémiai elemzéssel a böhmittartalmat
megállapítva, 82%-nak találtuk. A százalékos keverékek kiértékelésénél ezt az
érteket figyelembe vettem. Az elért viszonylagos pontosság kb. 10% volt.

A görbecsúcsok területeink megmérésében azoknál a bauxitoknál támadtak
nehézségek, amelyek együttesen tartalmaznak böhmitet és kaolinitet. A két ásvány
termikus csúcsai ugyan egymás mellett jól felismerhetk, kiindulásuk azonban
összefolyik, így csak együttes területük lenne meghatározható. A két ásvány
egymás melletti mennyiségi meghatározásának kidolgozására böhmit és kaolinit

együttes keveréksorozataival külön tanulmányt igényel. Ugyanez az eset diaszpor
és kaolinit együttes elfordulása esetén nem áll fenn: ezek csúcsai szétválva

jelentkeztek felvételeimen.

Iszkaszentgyörgyrl a 220. B. jel fúrás 140,3 m-étl 150,0
m-ig terjed 11 egymás alatti mintáját vizsgáltuk meg. A mintákat G ö b el E.
gyjtötte.

3-f no 3-1A0 9 m
3-2 no 9~ IA1' 0 m

3l3 tA1 0 - 1^2' 0 m
3-4 142 0-143 Om
3-6 143 0-144 Om

ISZKASZENTGVqHGY 220 B

4-6 144 0- 146 0m
4 7 146 0 - 146 0 m

4 8 146 0 - 147 0 m.
,

4-9 147 0 - 148 0m
4-10 148'0 - 149 Om
4-11 149 0 - 150'0m

3.-4. ábra

Megállapítható, hogy a Tnintákban a hidrargillit az uralkodó ásvány
(csúcsa 350 C° körül), de emellett mindegyikben van több-kevesebb böhmit
(csúcsa 510—550 C° körül) és kaolinit is (580—600 C° között).
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A vizsgált minták kémiai elemzéseit, melyeket részben a Magj'ar-Szovjet
Bauxit-Alumínium r. t. laboratóriumától vettünk át, részben magunk készítettünk,
az 1. sz. táblázat foglalja össze:

)

1. táblázat

Minta száma .

1

SiOj

Vo

AlaO,

%
TiO,

%
FCjOj

%
Izz. vészt.

%
Elemz

:

1

3.- 1 ,
:

16,80 41,20 1,45 20,68 19,87 Földváriné
3.- 2. 14,28 4),99 1,95 14,63 19,15 99

3.- 3. 12,26 53,35 2,03 11,65 20,71 99

3.- 4. 7,98 52,87 2,00 16,33 20,82 99

3.— 5. 4,56 53,39 2,15 17,80 22,10 7,

4.— 6. 5,66 52,76 2,10 18,06 21,42 99

4.- 7. 1 4,0 52,1 2,2 20,7 21,0 Alumínium R. T.

4.- 8. : 4,8 51,9 2,0 20,5 20,8 99

4.- 9. i 4,8 - 51,8 2,2 20,0 21,2 ,,

4.-10.
1 4,1 53,1 2,2 18,5 22,1 99

4. — 11. 1 6,6 49,4 2,0 21,9 20,1 ”

Az ásványok mennyiségi meghatáro-
zásánál a hidrargillit-csúcsoic területeinek
megmérésébl indultunk ki. A hidrargillit-

mennyiség termikus meghatározása a ké-
miai elemzés segítségével' már elég tám-
pontot adott ahhoz, hogy a böhmit és a
kaolinit termikusán bizonytalanul megál-
lapítható mennyiségét is kell pontosság-
gal meghatározhassuk.

Az ásványos összetétel mennyiségi
meghatározásának eredményei:

Kaolinit Hidrargillit Böhmit

3. — 1. sz. .. 33% 30% 11%
3. — 2. sz. .. 27% 40% 17%
3. — 3. sz. .. 24% 44% 16%
3. — 4. sz. .. 16% 46% 18%
3. — 5. sz. .. 10% 57% 16%
4. — 6. sz. .. 10% 57% 16%
4. — 7. sz. .. 18% 50% 20%
4. — 8. sz. .. 10% 45% 21%
4. — 9. sz. .. 10% 49% 19%
4. — 10. sz. .. 9% 60% 12%
4. — 11. sz. .. 13% 52% 11%

A nézsai Szelehegyrl szár.

mazó bauxitszelvény mintáit Kiss J. gyj-
tötte, a minták származási helyét az
szelvénye tünteti fel.

A nézsai bauxitszelvény termikus
vizsgálatának eredményeit az 5. ábra, mu-
tatja be.

5-4 HÓFIHÍP BAUXrr-KAOUN
5-5o mMÍLÉm. PIZOLITOS VÖHÖS BAUXIT GUMÓK
5-56 PI20LIT0S-GUMÓS VÖRÖS BAUXIT-ÓSS2LEJ
5-6 CNYHÉN RIZOLITOS TÖMÖTT VÖRÖS BAUXIT.

5-7 UMONITERES RIZOLITOS TÖMÖTT BAUXIT

5. ábra

A termikus görbék tanúsága szerint a minták uralkodó allításványadiaszpor,
mellette mindegyikben sok a kaolinit. Egyik-másik mintában 300—350 C° körül

10*
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is mutatkozik endoterm csúcs, ami K i s'^s J. ásványtani vizsgálataival meg-
egyezen valószínleg hidrargillittl származik.

A kaolinit és diaszpor csúcsok területeibl számítva a nézsai minták ásványos
összetétele a következ:

Kaolinit Diaszpor

5—4. sz 65<%, 19%
5 — 5/a sz. . .

.

49% 8%
5— 51b sz 40% 32%-
5 — 6. sz 52% 14%
5 — 7. sz 27% 40%

A felsorolt minták közül négyet már új berendezésünkkel is újra megvizs-
gáltunk.

,

A nyert csúcsok területarányai jól tnegegyeznek régebbi vizsgálatainkkal.

A termikus görbék nagyrészét K o b 1 e n c z V. vette föl.

Összefoglalás.

' Termikus módszerrel megvizsgáltuk az iszkaszentgyörgyi 220/B jel fúrás-

szelvény 11 mintáját és a nézsai Szelehegyrl származó szelvény 5 mintáját.

A termikus görbéken nyert jellemz csúcsok területeinek megmérésével a minták
százalékos ásványi összetételére is következtettünk.

M. <PenbflBapH-ú>orJi:

TepMHHecKHií aHa.«H3 GoKCHia, npoHCxoAHiuero h3 a- He>Ka
H McKaceHTAbepAb

Abtop uccjreAOBan repMimecKUM aHamiaoM 11 npo6 öypOBOü CKBa>KHHbi M
220/B H 5 npo6, np0HCX0Aamnx c ropu Ceae ua A- He>Ka.

.Mo)kho CAe.iaTb BbiBOAu OTHOcureJibBO npoueHXHOro MHHepajibHOro cocxaöa npo6
nyreM HaiviepeHiiH n-TOiyaAeü xapaKTepncTHMecKn.x bukob repMUMecKiix kphbu.x.

Analyse thermique d’échantíllons des bauxites de \ézsa et d’Iszkaszentgyörgy

pár Mme FÖLDVÁRI M. VOGL

L’auteur a étudié au moyen de l’analyse thermique 11 échantillons du son-

dage No 220/B et 5 échantillons d’un profil de la montagne Szelehegy de Nézsa.
La détermination de l’étendue des pointes caractéristiques des courbes thermi-
ques permet de tirer des conclusions quant á la composition minérale centésimale
des échantillons.


