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TOVÁBBKÉPZÉS

AZ AGYAGÁSVÁNYOK KRISTÁLYSZERKEZETE ÉS RÖNTGENVIZSGÁLATA

NEMECZ ERN*

Az agyag és az agyagos kzetek képzdése a legnagyobb szabású földtani

folyamatok egyike. A szárazulatok lepusztulásának eredményeként hatalmas
mennyiség finomszem törmelékes üledék halmozódik fel. Az óceáni vörösag>'ag

képzdése jelenleg 51,5 millió, a szürke iszapé 11,5 millió négyzetmérföldre terjed

ki. A szárazulat-közeli vagy szárazulati törmelékes üledékeknek is tekintélyes

része agyag.
A szállító közeg, a leülepedés helye szerint az agyagos kzetek eltérk

:

vannak folyóvízi, tavi, tengeri, vulkáni, jég- vagy Szélhordta és maradékagj'^agok.

Mindezek anyagi összetétele is igen változatos. '

Az agyag elnevezés technológiai eredet : eleinte csak a g\mrható, kerámiai
célokra alkalmas kzeteket nevezték agyagnak. Késbb a kzettan is átvette ezt

a kifejezést olyan kzetekre, melyek szemnagysága bizonyos határérték, 1—5 fx,

alatt marad. Akadémiánk Alkalmazott Földtani Szakbizottsága a külföldön

is általánosan elfogadott 2 /x-t tekinti az agyag szemnagj^ságának fels határául.

Az agyagot a múlt században alaktalan anyagokból állónak tekintették

s legfeljebb a kaolint gondolták benne kristályosnak. Egyes vegyi tulajdonságait

az ú. n. „agyagszubsztahcia” jelenlétével magyarázták. Ugyanekkor külön-

leges elfordulások kolloid alumíniumhidroszilikátjainak egész sorát fedezték fel,

I melyeknek eltér kémiai összetételük alapján, 200-nál több ásványnevet adtak.

(I. táblázat.)

I. táblázat
^

Rös’iditések

:

montm. = montmorillonit, montm.-oid = montmorillonoid,
c9op. = csoport, vált. = változat.

Név után zárójelben a névadó kutató, a névadás ideje, zárójel után, a meg-
vizsgált esetekben az agyagásvánnyal kapcsolatos mai álláspont.

ablykit (Szedleckij 1940), Üzbekisztánban, Halloysitszer
alexandrolit (Rudniakon fordul el). Csillámszer
allofán (1809). Amorf kovasav és Al-hidroxid gélkeverék
allofán-chrysocolla (R o s s, K e r r 1934). Allofán és chrysocolla keverék
allofán-evansit (Ross,' K err 1934). Allofán és evansit keverék
allofanoid (1911). Allofán-halloysit-montmorillonoid keverék

*

a-chlorit (S z a m o 1 j o v 1906).' lAljOj • SSiOa • VHaO
a-chliachit (C o r n u 1909). AlgO, • HjO amorf.
a-palygorskit (Ferszman 1913).
a-pilolit (Ferszman 1931). Palygorskit csop.
a-sepiolit = narasepiolit.
alumogél (Pauls 1913). Amorf Al-hidroxid = sporogél = diasporogél
alushtit (Ferszman 1914). Kaolinszer 13,7% víz -f Mg-tartalom

A Magyar Földtani Társulat 19r>2. oki. 27-én tartott oktatási ankétján elhangzott eladás.
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amargosit (Melhasc 192G). Mg-Al-hidroszilikát. Montm. csop.
anauxit (Breithaupt 1838). Kaolin csop.
lancudit (Koch 1884). Szennyezett kaolin
anhidrokaolin. Mesterségesen dehidratált termék
anhidromuszkovit (Rinne 1925). Mesterségesen dehidratált muszkovit
arcilla, klasszikus név az ókorból. Valószínleg kaolin
ardmorit (Spence 1924). Bentonit vált.
argiler á porcellaine. Kaolin + halloysít
askanit (Beljankin 1934). Montm. vált. Vulkáni porból
attapulgit (Lapparent 1935). Palygorskit csop.
beidellit (Larsen Wherry 1925). Montm. csop.
bentonit (Knight 1898). Fleg mont.-t tartalmazó kzet
bergseife (Werner 1780). Dana szerint valószínleg halloizit
^-kliacit (Cornu 1909). AljOg • SHjO amorf.
jö-palygorskit (Kasakov 1914)
^-pílolit (Ferszman 1913). Palygorskit csop.
bolusz. Antik név. Változó ásványos összetétel
bowlingit (Hannay 1877). Szaponit vált.
brammalit (Bannister 1943). Na-illit.

bravaisit (Mallard 1878). Iliit vált.
calciopalygorskit (Ferszman 1908)
calciummontmorillonit (N o 1 1 1936)
earnat (R o s s, K e r r 1931). Eredetileg Breithaupt. Kaolin
carolathin (Sonnenschein 1853). Kisebb víztartalmú allofán
cathkinit (Dobbie 1883). Szaponit vált.
catlinit (J a c k s o n 1839). Vörösagyag változó összetétellel
chlorit csoport (Werner 1789). Csillámszer szerkezet
chlorophacit (Szerdjusenkó 1947). Fe-dus beidellit
chloropál (Bernardi, Brandes 1822) = ungvárit. Nontronit
chrombeidellit (S z e r d j u s e n k ó 1933).
chromferrimontmorillonit (Gritsaenko 1946).
chromnontronit (Szerdjusenkó 1933).
cimolit (Klaprolh 1801). Antik elnevezés. Fullerföld
clayit (Mellor 1908). Állítólag amorf kaolin
cliachit (Breithaupt 1847). Amorf Al-hidroxid '

collyrit (Karsten 1800). Al-hidroszilikát
confolensit (Dana 1892). Mont.-óid.
corensit (Mira 1939). Nontronit
damourit (Dana 1892. szerint) muszkovit vált.
daunialit (Andreatta 1943). Montm. 4- kaolin + szeriéit -|- opál -|- klorit
delanonit (Kenngott 1853). Mont.-oid.
dickit (Dick után 1888). Kaolin polimorf változata
dillnit (Poggendorfí 1849). Kaolin
donbassit (Lazarenkó 1940). Pirofillit var.
endotermit = monotermit
dubuissonit (Bárét 1904). Mont.-oid.
ehrenbergit (Noggerath 1857). Bztlan Al-hidroszilikát
elbrussit (Mickev 1930). Mont. vált.
elbuyarit (S a c k 1832). Allofán
endellit (Alekxander 1943). Halloysit
elkonit (Tainter 1940). Kzet
faratsihit (Lacroix 1915). Nontronit vált.
ferriallophan (Nikolajevszkij 1914). 21—25% Fe-^Oj tartalmú allofán
ferriallofanoid = sinopit = melinit = ochran = plintit
ferribeidellit (S u b n i k o va, Juferov 1934). Fe-beidellit
ferromontmorillonit (Ginzburg 1939). Nontronit
fiint clay (Allén 1935.) szerint halloysit tart. tzálló agvag
floridin (Hefter 1906). Fullerföld
fullerföld Fleg montm. -f montm. — óid. -f kvarc -|-földpát stb.
galapectit (Breithaupt 1832). Halloysit.
gélpirofillit (Cornul909). U. n. kolloid pirofillit
glacialit = fullerföld
glagerit (Breithaupt 1841). Halloysit
glasurit (Knop 1891). Nontronit
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glaukonit (Murray 1891)
glimmertdn (Endell, Hofmann, Maegdefrau 1935). Iliit.

glossecollit (Shepard 1857). Halloysitszer
goeschwitzit (Szedleckij 1940). Iliit.

gramenit (Krantz 1857). Nontronit
griffithit (Larsen 1928). Nontronit
gruzinskit (Iván óva 1940). Montm. csop.
gumbrin (Tvaldchrelidze 1923). Transzkaukázusi fullerföld

gunibotil (L a m a r 1938). Sok illitet tartalmazó mállástermék
gummit (Breithaupt 1832). Halloysitszer uraninit mállásterm.
halloysit (Be rthier 1825).
hectorit (S trésé, Hofmann 1941). Li-tartalmú montm.-óid.

hisingerit (Kurnakov 1928). Nontronit •

hoeferit (Katzer 1895). Nontronit
hullit (Szerdjusenkó 1947). Vasdús beidellit

hunterit (Haughton 1859). Valószínleg kaolin
hverlera (Forchammer 1844). Kétes jelleg ásvány
hialallofán (D‘Achiardi 1898). Fölös SiOa-t tartalmazó allofán
hidráthalloysit (Hendricks 1938). Halloysit
hidrobiotit (L e w i s 1880)

^

hidrohalloysit (Szedleckij 1940). = hidráthalloysit = halloysit
hidrokaolih (Beljankin, ívanova 1935). Halloysit
hldromuszkovit (Br amm a 11 1937). Iliit,

hidromontmorillonit (Szedleckij 1940). Gélmontm.
illidromica hidrocsillám kevés K-mal
illit (Grimm 1939).
indianait (Cox 1874). Halloysit -1- kaolin
ionit (Allén 1927). Klorit var.
ianit (Thugutt 1933). Nontronit-szeledonit sor tagja
juanit (Larsen 1932). Melilit bomlástermék ,

kaolin Jauchau-Fu, kauling-ja (Kína) utáni név >

keffekilit (Fischer 1811). Valószínleg kaolin-halloysit keverék
keffekil tartarorum (Gronstedt 1758). Szepiolit
keramit (Hunt 1886). szkapolit csop. mállásterméke
kessikel (Gronstedt 1758). Szappnit csop.
köchit (K e n o s h i t a 1922)
landevanit (Lacroix 1895). Valószínleg montm.
lardit (Zemjatcsencsenszkij 1889)
lassalit (a-paiygorskit)
laterit (Buchanan 1807). Kzet
lembergit (Sudo 1943). Montm. — nonronit
lenzinit (John 1816). Halloysit
leverrierit (T e r m i e r 1890). Kaolin
lithomarge (Breithaupt 1841). Kaolin -f halloysit
lucinait (H i 1 g a r d 1916). Szaponit vált.
magnalit (R i c h a r z 4920). Szerpentin vált.
malthacit (Breithaupf 1837). Montm.
marge porcellana = kaolin + halloysit
medmontit (Ghurkhrov 1950). Montm. -óid.
meerschaluminit (M a s k e 1 y n e 1870). Kaolin
meershaum szepiolit
melinit (G 1 o c k e r 1847)
mellorit (Brindley 1947). Kevert szerkezet kaolin-halloysit
mesquitelit CM a r i ó 1936). Momtm.-oid.
metahentonit (R o s s 1928). Kevert szerkezet momtm.-illit.
metahalloysit (M e h m e 1 1935)
mikroschörlit (Se mid 1876)
mikrovermikulit (S c h m i d 1876). Kaolin _
milanit (T i e t z e 1870). Halloysit vált.
miloschit (Breithaupt 1838). Króm-tartalmú kaolin
monotermit (Beljankin 1936). Kaolin 900 — 1000 G® közötti exoterm csúcs nélkül
niontmorillonit (Lindgren Salvétat 1847)
morencit (D a m o u r, 1904). Nontronit vált.
moresnetit (R o s s 1946). Sauconit vált.
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nakrit (B r o g n i a r t 1807). Kaolin polimorf változata
nefedievit (Efremof 1936)
neokaolin (Ferszman 1935). Nefelinbl elállított mesters. kaolin
newtonit (Brackett 1891). Kaolin-alunit keverék
nontronit (B e r t h i e r 1827)
ochran (Breithaupt 1832)
oravicit (Breithaupt 1841). Oravicabányáról sauconit vált.

oropion (Glocker 1847). Halloysit
otaylit (Spence 1924). Bentonit
palygorskit (Ferszman 1913)
parakaolin (Szerdjusenkó 1945). Kaolin-szerpentin sor iíomorf tagja
paramontmorillonit (Ferszman 1908). Palygorskit vált.

parasepiolit (Ferszman 1908). Sepiolit var.

pelinit (Searle 1912). Nem definiált Al-hidroszilikát
phengit (Breithaupt 1841). Muszkovit vált.

pholeril (G u i 1 1 e m i n 1825). Dickit.
pholidolit (Hintze 1892). Iliit vált.

phyllit francia szerzknél csillámok, kloritok, a^ágásváhyok gyjtneve
picrocollit (S i m p s 0 n 1928). Hipotetikus pilolit-palygorskit molek.
pinguit (Breithaupt 1829), Klorit vált.

pinit (Karsten 1800). Kzet, muszkovittal
piotin (Svanberg 1841). Szaponit
plinthit (Thomson 1836). Bizonytalan
plumballofán (B o m b i c c i 1868). Ólmot tartalmazó allofán
portit (Meneghini-Bechi 1852). Bizonytalan
prasilit (Thomson 1841). Szaponit vált.

progláukonit (Mi kei 1936). Hipot. glaukonit molekula
prokaolin (S z e d 1 e c k i j 1940). Amorf mállástermék
protonontronit (Knop 1891). Nontronit vált.

pseudopyrophyllit (Lewinson-Lessing 1895)
pseudosteatit (S h e p a r d 1857). Halloysit vált.

pyrophyllit (Hermán 1829)
rácewinit (Winchell 1918). Ásvány keverék
razumoffskin (Zellner 1816). Kevesebb vizet tartalmazó montm.
rectorit ( Brackett 1891). Kaolin vált.

rhodalit (Thomson 1836). Kétes
riemannit (Breithaupt 1817)^ Allofán
samoit (Dana 1850). Valószínleg montm.
saponit (Cronstedt 1758)
sárospatakit (Szedleckij 1940). Iliit.

sauconit (Roepper 1875). Zn-szaponit
scarbroit (Ver non 1829). Olyan ásványkeverék, mint a schrötterit
schrötterit (Glocker 1839). Halloysit, variscit és üveges anyagok keveréke
schuppiger Tón (Karsten 1808). Kaolin
schvoynit (Ulrich 1867). Kétes
szeladonit (Glocker 1847). Glaukonit szerkezet
sepiolit (Ferszman 1913). Attapulgit csop.
sericit (List 1852). muszkovit
severit (Pelletier 1818). Kaolin és hallosyit keverék
sialit (E f r e m o V 1939) = hidroszialit
sinopit (Pilinius 77).
skolit (S m u 1 i k o V s z k i

j 1936). Galukonit csop.
smectit (Cronstedt 1758). Montm.
sphragidit (terra sigillata). Görög eredet név. Összetétel bizonyt.
steargillit (M eillet 1862). Montm. var.
steinmark (Agricola 1546). Kaolin
stilpnochloran (Kretscher 1905). Klorit vált.
stolpenit (K e n n g 0 1 1 1813). Boluszszer anyag
strakonicit (Rost 1944). Szennyezett nontronit
sukhar (Goncsarov 1937). Kaolin-hidrargillit keverék
takizolit (Yoshimura 1929). Kaolinszer anyag
talkerde (Werner 1780). Kaolin
taylorit (Knight 1897). Bentonittal egyértelm
teratolit (Glocker 1839). Kaolin és halloysit keveréke
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termierit (Friedel 1901). Ismeretlen szennyezés kaolin
terra lemnia (Kirwan 1784). Fullerföld

terra porcellana (Cronstedt 1758). Kaolin és halloysit

terra samia (P i 1 i n i u s 77). Valószinleg kaolin
thalit (O w e n 1852). Szaponit vált.

torniellit (Dittler 1937). Amorf Al-szilikát-hidrát

ungvárit (G 1 o c k e r 1839). Nontronit
vanuxemit — Bizonj-talan keverék
vapps (K u z n e c o V 1940). Permi agyagból ered ásvány
vermiculit (\V e b b 1824). Csillám-kloritszer ásvány
vierzonit (B r i s z t « v 1861). Kétes .-

viterbit (C o d a z z i 1925). Allofán-evansit keverék
volchonskoit (Serdjusenkó 1933). Krómtartalmú nontronit
walkerde (Kirwan 1794). Fullerföld
wilkinit (Wells 1920). Kolloid bentonit
zamboninit (B a u e r 1901). Nontronit vált.

Az agyagásványok megismerését a röntgenvizsgálatok tették lehetvé.
Már e vizsgálatok kezdetén kitnt, hogy az agyagok kolloid frakciójának ásványai
— épúgy, mint az eddig amorfnak hitt alumíniumhidroszilikátok javarésze —
kristályos természet. Az ,,agyagszubsztancia” helyébe az „agyagásvány” el-

nevezés lépett. Tágabb értelemben az agyagban elforduló összes ásványt, tehát

a kvarcot, földpátot, csillámot, kalcitot, piroxéneket is agyagásványnak tekint-

jük. Vannak azonban olyan agyagásványok is, melyek a durvább klasztikus

üledékekben nem fordulnak el, hanem csakis a 2 ^t-nál kisebb frakciókban talál-

hatók meg. Ezért látszik természetesnek az a meghatározás, amely szerint csak a

2 p,-nál kisebb szemcsékbl álló üledékes kzetet nevezzük agyagnak. Az agyag-
ásvány fogalmát tehát szkebb értelemben használjuk olyan alumíniumhidro-
szilikátok megjelölésére, melyek csakis az agyagfrakcióban találhatók.

Mindemellett a meghatározás csak köaelítleg érvényes, mert az agyagásvá-
nyok kémiai összetételük, kristályszerkezetük és eredetük szerint különböz ás-

ványokat foglalnak magukba és nincsen olyan szempont, amely szerint az agyag-
ásvány fogalmát egyértelmen meghatározni, illetve más hasonló, de nem agyag-
ásványtól élesen elhatárolni lehetne. Az agyagásványok alumínium-magnézium-
hidroszilikátok, azonban az ugyanilyen összetétel pirofillitet, talkumot, csillám-
ásványokat pl. nem tekintjük szorosabb értelemben agyagásványnak. Kristály-
szerkezetileg túlnyomórészt rétegrácsok, viszont ugyanilyen szerkezetük van a nem
agyagásvány filloszilikátoknak, és ismerünk láncszerkezet agyagásványokat is

(paljgorskit). Végül eredet szempontjából javarészük epigén ásvány, de kelet-

kezhettek hidrotermálisán is, st egyesek az eddigi megfigyelések szerint csakis

hidrotermálisak (pl. nakrit). Az agyagásvány elnevezés tehát nem pontos ásvány-
tani, hanem az ásványok bizonyos konvenció szabta körére használt gyakorlati
fogalom.

Amíg az agyagásványok fajtáinak megállapításában csak a veg>i össze-

tételre és a makroszkópos tulajdonságokra voltak tekintettel, számuk 200 fölé

emelkedett. A röntgensugarakkal végzett szerkezetvizsgálatok nyomán és az ás-

ványfajta meghatározásában érvényesített kristálykémiai szempontok alapján

azonban számuk lényegesen csökkenthet volt, mert a kristályokban közönséges
szerkezeti tökéletlenségbl (ionhelyettesítés, rácshelyzetek csökkent vagy fölös

számú betöltése stb.) ered határozatlan számú változatokat nem tekintjük önálló

ásványoknak.

Az agyagásvány.szerkezet meghatározásának nehézségei magyarázatot nyúj-
tanak arra a tényre, hogy az idetartozó szerkezetek némely finomabb vonásával
kapcsolatosan a különböz szerzk nézetei ma is szétágaznak.

Az els nehézség az alumíniumhidroszilikátok rossz kristályosodási képes-

sége, aminek következtében kristályegyedeik a 2 fx szemnagyságot sem érik

el. Ez a tény hozza magával, hogy a szerkezetmeghatározásnak egyedül porfelvé-

teli diagrammokból lehet kiindulnia, melyek egyrészt mindig érzéketlenebbek a
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szerkezet finomabb részleteivel szemben, mint az egykristályról készült felvételek,

másfell a porfelvételi diagrammokat alacsony szimmetriájú kristályrendszerekben,
ahová az agyagásványok is tartoznak, elvileg nem lehet indexelni, vagyis bellük
az elemi cellát meghatározni. E nehézségek azonban megkerülhetk. Amióta
Bragg egykristályfelvételi módszerekre alapozott beható tanulmányai
alapján bebizonyosodott, hog\' az agyagásványok szerkezete a jól i.smert csillám-

szerkezettel rokon, nyilvánvalóvá lett, hogy az agyagásványok kis elhajlásszögü

legersebb vonalai a c tengely irányában egvanásrakövetkez rétegkomplexusok
azonos pontjai közötti síkhálótávolságokból erednek, vagyis ezek a szerkezet
bázisreflexiói. Már a bázisreflexiók alapján sikerült az agyagásványok 3 fontos
típusát megkülönböztetni: a 7,1— 7,2 A bázisreflexió a kaolincsoport tagjaira, a
10 A körüliek a csillámszer agyagásványokra, a kb. 15 A körüliek pedig a mont-
morillonoidokra jellemzk.

A további részletes vizsgálatok eredményeképpen valamennyi reflexió

indexelhet volt, s ezzel megkezddött az egyes agyagásványfajták szerkezetének
pontosabb meghatározása. Hogy ehhez milyen sokféle, igen g^’akran szellemes
módszert és fogást kellett felhasználni, e helyt nem taglalhatjuk. Csak az ú. n.

,,aggregát-technika” módszerét említem, mint olyat, mely a szerkezetvizsgálatok-
ban igen gyümölcsöznek bizonyult. Lényege, hogy 0,1 mm vastag lapos hajszál-

csövön keresztül a vizsgálandó agj’agásvány szuszpenzióját nagy sebességgel

áramoltatják. A többnyire táblás termet agyagásványok ilyenkor bázislapjukkal
párhuzamosan orientálódnak. Az áramló szuszpenzióról felvételt lehet készíteni,

melyen az intenzitások igen pontosan mérhetk, s így a porfelvétel egyes vonalai-
nak a szerkezetvizsgálatban lényeges elnyelési effektusa könnyen meghatároz-
ható volt.

További akadálya a szerkezetkutatásnak az agyagásványok szerkezetében
különösen gyakori rácstökéletlenség. Ennek nemcsak a kristályokban általában
ismeretes, hanem a rétegszerkezetü kristályokra s ezeken belül is az agyagásvá-
nyokra különösen jellemz típusai fordulnak el. Mindenekeltt gyakori jelenség,

hogy' az atomok exakt elrendezdése sokszor csak a rétegek belsejére korlátozó-
dik, mig a szomszédos rétegek, melyeket gy'enge erk tartanak össze, egymiáshoz
viszonyított helyzetüket, egy vagy két tengely szerinti tetszleges elmozdulás
révén, rétegrl rétegre változtatják.

A kaolin szerkezetében pl. az egyinásutáni rétegek a b tengely' irányában
történ elmozdulással válhatnak statisztikus elrendezdésvé, amint azt a
„f i r e c 1 a y”-jelleg kaolinban látjuk. A halloysitban pedig ehhez még az a

tengely szerinti elcsúszás is járul. Ennek következtében sajátságos ,,k e r e s z t-

r á c s”-diffrakció áll el, továbbá az a jelenség, hogy a hkl reflexió közül elvileg

csak a 001 indexek, illetleg néhány, az elmozdulás mérvétl függ hk reflexió

van jelen. A kaolin tehát kitnen rendezett kristály'szerkezet, sok hkl reflexióval.

A „fireclay"-jelleg kaolinban a rétegek helyzete a b tengelybe vonatkoztatva
ingadozó és ennek folytán a kaolinéhoz képest lényegesen kevesebb vonala van.

A metahalloysit végül a két dimenzióban érvényesül statisztikai rendezetlenség
miatt csak igen kevés vonalat ad, lény'egében csak a bázisreflexiókat és néhány
diffúz hk-reflexiót.

A legújabb idkben vált ismeretessé az agyagásványok másik érdekes tulaj-

donsága : az ú. n. kevert szerkezetekben való megjelenés. Ennek az a lényege,

hogy' az egy'máshoz igen hasonló szerkezet ásványok rétegei — bizonyos körül-

mények között — egymással váltakozva közös kristályszerkezetet alkothatnak.

Különböz rétegek szabályos váltakozása valamely' szerkezetben már eddig is

ismeretes volt. Például a klorit szerkezete (1. ábra) brucit és csillámrétegek válta-

kozásaképpen fogható fel, de az ilyen szerkezet lényegesen különbözik a statisz-

tikus rétegegymásutániságot mutató kristályoktól. Amíg u. i. szabályos rétegválta-

kozás esetén csupán az elemi cella méretének megnagyobbodásáról van szó,

szabálytalan közberétegezés esetén a bázisreflexiókban új diffrakciós hatás érvé-

nyesül. Pl. : ha 10 és 15 A rétegvastagságú szerkezeti rétegek szabálytalanul
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váltakoznak a kristályrácsban, akkor a bázisreflexió valahol 10 és 15 Á között
foglal helyet, mégpedig ahhoz az értékhez közelebb, amely a túlsúlyt képvisel
szerkezeti rész bázisreflexiójának felel meg. Az ilyen reflexió egyúttal gyengébb
és szélesebb, mint a tiszta ásványoké. Ilyen típusú szerkezetek klorit-vermikulit,
vermikulit-csillám és illit-montmorillonit rétegváltakozással gyakoriak.

/

oo
Qoh • y

1. ábra. A klorit szerkezete

Az agyagásványok soha nem fordulnak el a szerkezetvizsgálatokhoz ért-

heten megkívánt nagy tisztaságban, hanem mindig egymással keverten. Ennek
következtében hosszú idbe telt, amíg csupán a röntgenvonalak meghatározott
ásványhoz való tartozását is — széleskör statisztikai adatgyjtések útján —
megállapíthatták. Ma már az agyagásványok kevert volta csak a röntgenanalitikai
azonosítás során, akkor is csak bizonyos esetekben támaszthat komplikációt.

Az agyagásványok szerkezetének rövid jellemzése

Az agyagásványok, szerkezetük alapján, a kristályvegyületek nagy rend-
szerébe kényszer nélkül beilleszthetk. St éppen az ilyen alapon végrehajtott
rendszerezés domborítja ki leginkább, bizonyos tekintetben sajátos tulajdonságai-
kat. Az agyagá-sványok többsége kétdimenziós atomkötegekbl épül, tehát olyan
szerkezeti elemekbl, amelyekben az atomok szoros összetartása csak két dimen-
zióban érvényesül, a harmadik dimenzió irányában azonban igen laza az össze-
függésük. E nagy szerkezeti kategórián belül az agyagásványokat I. és II. rend
és átmeneti jelleg kristályvegyületekre oszthatjuk. Az elsrendeket az jel-

lemzi, hogy két vagy három rétegkomplexusból álló kötegeik elektromosan sem-
legesek és így a rétegkomplexusok összetartása igen laza, másodrend vegyérté-
kek útján történik. A másodrend vegyületekben viszont a rétegkomplexusok
határozott számú töltésfelesleget mutatnak, melynek kiegyenlítésére koordina-
tive inaktív kationok .szolgálnak. Ilyenek pl. a csillámok. Az átmeneti típusban,
ahová a montmorillonoidokat soroljuk, a rétegkomplexusban jelentkezik ugyan
töltésfelesleg, de szerkezeti egységenként nem egész számú és változó érték,
úgy hogy ennek kiegyenlítésére cserélhet, tehát az inaktív kationoknál lazábban
kötött bázisionok szolgálnak.
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II. táblázat

Az elsrend vegyületck legfontosabb képviselje a kaolin-csoport, amely-
nek legközönségesebb ásványa a kaolin. Beljankinj avaslatára célszer a kaolint
ásványnak, a kaolinitet kzetnek tartani a következk mintájára : kvarc —
kvarcit, piroxén — piroxénit, leucit — leucitit, stb. Az egész csoportot 7,1— 7,2 A
bázisreflexió jelenléte jellemzi.

A kaolin szerkezetét a legutóbbi idkben tüzetesen újratanulmányozták
olyan mintán, amely az eddig ismerteknél lényege.sen több, összesen 80 vonalat
adott. Ezek közül több vonal, részletesebben itt nem taglalhatóan, az eddig általá-

nosan elfogadott monoklin szerkezet figyelembevételével nem volt indexel-

het és a vonalak összességét csak a triklin-rendszerü cella szimmetriájával lehe-

tett összhangba hozni. Az a szög mindenesetre kevéssel tér el a 90°-tól. Az ilyen

értelemben átfogalmazott szerkezet képe a 2. ábrán látható.

üres karika: hidroxil
Ketts karika: Oxigén
Kis telt karika: alumínium

2. ábra. Dickit és kaolin szer-

kezete
(.\z O atomok alkotta tetraéderek

középpontjában Si atomok a rajzon
nincsenek feltüntetve)

Nagv üres karika: oxigén
Kis üres karika: hidroxil

Kis telt karika: szilicium

3. ábra. A kaolinrétegek
közötti vizréteg szerkezete

a halloysitban

A kaolinrétegek a szerkezetben meghatározott inódon követik egyrnást

ugyanazon ásványban, de''egymáshoz viszonyított helyzetükben más megoldás is

lehetséges. Ez a körülmény a kaolin-szerkezet polimorfiáját idézi el, tehát azt,

hogy kaolinrétegekbl eltér illeszkedéssel, eddig ismeretesen még két másik
ásvány szerkezete is felépíthet : a dickitéés nakrité. E két utóbbi ásvány
szerkezete különösképpen jól ismert, mert az agyagásványok között legnagyobbra

növekednek, úgy hogy róluk egykristály-felvétel is készíthet volt. Mindkett egy-

hajlású, a nakrit majdnem rombos. Ez utóbbi c periódusa egykristály felvétel

alapján 43 Á-nak adódott, tehát a kaolin hatszorosának. Ezek szerint a kaolin-

cellában 1, a dickitben 2, és a nakritcellában 6 kaolinréteg foglal helyet.

E három szabályos rétegsorú ásvánnyal szemben egyes tzálló agyagokban
olyan egyébként kaolinszerü ásvány fordul el, amelynfek röntgenképe a kaoliné-

nál lényegesen egyszerbb. Minthogy cellájának ^-szöge a kaolinéval egyezik.
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az a tengely irányában a rétegek egymásra következése olyan, mint a kaolinban,
többi reflexiói pedig különleges A- (0^,3,6 ... )-értékek esetén jelentkeznek. Olyan
szerkezetrl van tehát szó, amelyben a kaolinrétegek a b tengely irányában tör-

tént elmozdulással statisztikus rendezetlenségek. É tekintetben átmenetet jelen-

tenek a kaolinsor tagjaitól a típusos keresztrács diffrakciót nyújtó halloysitsor tag-

jaihoz.

A halloysitsorban három jól definiált ásványt ismerünk. A 3,5—

4

mól. vizet tartalmazó halloysitot a természetes körülmények között dehid-
ratált, 2-nél valamivel több mól. súlynyi vizet tartalmazó metahalloysitot
és a mesterségesen dehidrált, éppen a kaolin formulának megfelel mennyiség
vizet tartalmazó halloysitot. A halloysit rétegei között molekuláris víz foglal

helyet (3. ábra), amely már 50° C-nál eltávozik, piiközben a bázisreflexió lOA-rl
a kaolinéval egyez 7,2 A-re csökken.

A halloysit mindig rendkívül kicsiny, valódi kolloid kristályok alakjában
fordul el. A szerkezetében uralkodó feszültség miatt rendkívül finom lapjai

cs.szer hengerekké csavarodnak fel, amint az áz elektromikroszkópi felvételek-

bl meggyzen kivehet.

A kaolin- és halloysitsor némely tagja igen gyakori ásvány. A kaolin különleges
telepeken otthonos, amellett a közönséges agyagokban is elfordul. A magyar-
oi;szági közönséges agyagokban csak kis mennyiségben és ritkán tudtuk kimutatni.
Bauxitban vagy bauxittelep kíséretében csaknem mindig megtalálható. Kerámiai
plasztikus nyersanyagokban, tzálló agyagokban lényeges alkatrész. A halloysit

lényegesen ritkább, de újabb vizsgálatok egyre tágabí) körbl említik. A középs-
oligocén mailisi agyag finom frakciójának zöme halloysit. A talajban is gyakori.
Magyarországon a gyöngyösoroszi érctelepben fordul el. Újabban a felnémeti
elfordulás agyagásványa is halloysitnak bizonyult.

A kaolin me.sterségesen is elállítható hidrotermális feltételek között;

200 atm. nyomáson Al-hidroxidból és kovasavgélbl néhány nap alatt kaolin kelet-

kezik. A nyomás csökkenésével a reakciósebesség exponenciálisan csökken, de
nyilvánvaló, hogy kell idtartam esetén epigén körülmények között is ke-

letkezik. A kaolinszintézis nyersanyagát a természetben földpátok mállása szol-

gáltatja. A földpát felbomlása az alkáli-ionok kioldásával kezddik, elssorban
a Schíebold szerint exponált helyzet síkhálók mentén, amely folyamat végül
alumíniumhidroxid és kovasavgél képzdésére vezet. Ezek felhasználásával

indul meg a kaolinszintézis, fleg 7-nél kisebb ph- esetén, még a földpát teljes fel-

bomlása és a fölös kovasav eltávozása eltt. A reakciót az Fe és egyéb oldott

társionok jelenléte nem zavarja.

Dickit és nakrit szintézise még nem sikerült, a halloysité pedig hidrotermális
körülmények között eleve kilátástalan, mert már 50° C-on vízvesztéssel átalakul.

A kaolinsor legállandóbb tagja a nakrit, egyszersmind a legritkább is. Szerkezeti

stabilitás tekintetében a dickit következik és csak azután a kaolin. Hogy a dickit

és nakrit mégis ritka ásvány, az valószínleg a keletkezés egészen különleges fel-

tételeivel függ össze.

Az újabb szerkezetvizsgálatok meglepetéssel szolgáltak a krizotil
amezit és chamosit szerkezetére vonatkozóan. Kiderült, hogy a krizotil,

amelyet korábban típusos amfiból-láncszerkezetnek tartottak, szintén kaolin-

felépítés. A kristály szálas-rostos jellege a szerkezet sajátos alakulásában nyeri

magyarázatát. Az amezit és chamosit azeltt kloritnak számított, újabban meg-
állapítást nyert, hogy szerkezetükben a kaolinrétegtípus dominál és csak a
klorit-típusú chamositban jutnak túlsúlyra a klorit-rétegek.

Az els- és másodrend vegj'ületek közti átmenetként a montmorrillo-
noid csoport ásványai tekinthetk.

A montmorillonoidok szerkezeti felépítése a pirofillitéhez hasonló (4. ábra).

Különbségek : 1. a pirofillit rétegei a montmorillonitban a párhuzamosság meg-
tartása mellett teljes statisztikus rendezetlenségben vannak. (Az ilyen szerkezetre
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újabban a turbosztratikus elnevezést használják)
;
2. a montmorillonit rétegeire,

az állandó összetétel pirofillithez képest, különböz minség és mérv helyette-

sítés jellemz, ami a töltésegyensüly felborulásához vezet. (Ez az eredeti »Hof-
m a n n-féle szerkezet.)

Nag>’ üres karika: hidroxil
Közepes üres karika: oxigén
Kis üres karika: szilicium
Telt karika: aluminium

4. ábra. A pirofillit szerkezete

A montmorillonoidókat két sorozatba szokás osztani : dioktaéderes
és t ro kt a é d e re s típusokra. Az elnevezés értelme a következ: a hatos
koordinációban lév kationok összes mennyisége az elemi cellában a montmo-
rillonitok egy részében 4—4,44, ifiás részében 5,7^— 6,0. S t e v e n s után álta-

lánosan használttá vált az a jelölés, hogy azokat a montmorillonoid ásványokat,
amelyek f é 1 elemi cellájában az oktaéderes kationok ideális száma 2, diokta-
édereseknek, amelyekben 3, trioktaédereseknek nevezzük. Máskép úgy is mond-
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hatjuk: a dioktaéderes szerkezetben hidrargillit, a trioktaéderesben brucit réteg
van. E szerkezetek ftipusa a pirofillit és a talkum szerkezete.

A dioktaéderes rács-rend montmorillonoidok legfontosabb képviselje a
montmorillonit. Szerkezetének finomabb részleteit az eredeti H o f m a n n-
szerkezet óta többen módosították. Jelenleg általában a H o f m a n n — E n d e 1

\V i 1 1m—M aegdefra u—M arshall— Hendricks -féle szerkezetet fogad-
ják el (5. ábra), de ezekétl eltér elképzelések is ismeretesek.

Nagy üre'; karika: hidroxil
Középes üres karika: oxigén
Kis üres karika: szilicium
Nag>' telt karika: magnézium
Kis telt karika: alumínium

5. ábra. A montmorillonit szerkezete

A Si : A1 arány a montmorillonitban a helyettesítésektl függen, 1 : 1-tl
3 : 1-ig változik. Ennek megfelelen 5 fokozatot lehet megkülönböztetni, melyeket
S z e d 1 e c k i

j
igen észszer megjelölése alapján a Si : A1 arány kétszeresének,

mint számszer indexnek felhasználásával montmorillonit-2, -3, -4, -5 és -6-nak
jelöl. Valamennyit együttesen montmorillonitnak nevezzük és Szedleckij
szerint az egyes változatok a genetikai körülményekre jellemzk (pl. a podsol
talajra a montmorillonit-5). Nagy K. vizsgálatai szerint a bándi és istenmezejei

bentonitban motmorillonit-4 fordul el. Különleges helyzete van a sorozatban a
montmorillonit-3-nak, amelyben az oktaéderes Al-t iiagymértékben Fe helyet-

tesíti. Ezért a montmorillonit 3-t külön névvel b e i d e 1 fi t-nek nevezzük, melyre
jellemz, hogy benne a Si : (A1 -f Fe) = 3:2. \ beidellit ezek szerint pontosan
a montmorillonit-3-mal egyenl, de benne az alumíniumot változc) mennyiség
Fe^+ helyettesítheti. Ha ez utóbbi az A1 teljes kicserélésére vezet, az ásvány:
n 0 n í r 0 n i t.
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A montmorillonit-ásványok kristályszerktzetileg alátámasztott nevezék-
tanába valamennyi eddig ismeretes montmorillonit-ásvány beilleszthet.

Feltn sajátságuk a montmorillonitoknak az i o n c s e r e, amely egyrészt

talajtani, másrészt az egyre bvül technikai felhasználás szempontjából fontos.

A montmorillonit szerkezete a pirofillitébl helyettesítések révén keletke-

zik. A helyettesítés kiterjed az oktaéderes és tetraéderes kationokra, valamint az
anion-hálózatra. A kation-helyettesítésre jellemz, hogy nemcsak a pirofillit

* kationhelyzeteire szorílkozhatik, hanem részben a dioktaéderes szerkezetre jel-

lemz üres oktaéderes helyzetekbe fölös számmal is beléphet. Ezért a kation-
poziciók száma az oktaéderes rétegben ingadozó. Ezzel szeml)en a tetraéderes

kation- és az általános anionhelyzetek száma szigorúan állandó, ezért a szerkezeti

képlet felállítása során az anionhelyzetek számához kell igazodni. Ez a pirofillitben

elemi cellánként 22 kétveg>'érték, vagy 44 egyvegyérték negatív töltésnek felel

meg. E mellett a tetraéderes kationhelyzetek száma 8, az oktaédereseké 4, de a
montmorillonitban az utóbbi több is lehet. A montmorillonitokban a tetraéderes
hálóban a Si-t A1 szokta helyettesíteni, az oktaéderes rétegben az Al-t Mg. A kon-
krét oxidos monlmorillonit eltmzésböl a kémiai képletet megszerkesztve a katio-
nok pozitív töltés-összege mindig kevesebb lesz 44-nél (rendesen 43 és néhány
tized). Tehát a hármas rétegkomplexusban negatív töltésfelesleg uralkodik,
amelynek kiegj’enlitésére a retcgkomplexusok közötti térbe megfelel számú
kation hatol be. Elméletileg e kationok összes mennyisége mint kicserélhet báz.s

szerepel. Megjeg)»ezzük, hogy az elméleti cserélképességet egj'esek másképpen
számítják. F’elteszik, hogy pl. a Na eg\' része nem cserélhet ki, mert ezek a Si-0
hatos gj'ürk belsejébe mélyebben vannak behúzva. Mások az egész Mg tartalmai
is kicserélhetnek tartják. Tény azonban, hogy a kísérletileg meghatározott ion-

cserélképesség mindig kisebb az elméletinél. A gyakorlati ioncsere-meghatározás
irrealitását jól példázza ugyan az a tény, hogy a különböz kationokkal végzett
meghatározás eredményei ugyanazon montmorillonit-minta esetében is ersen
elternek egymástól, másrészt azonban a feltn eltérések arra is kétségtelenül
rávilágítanak, hogy az ioncsere mechanizmusát még nem ismerjük eléggé.

Éppen az ioncserél folyamat némely szabályszerségének mag\'arázatára
legújabban Mac Evén bizonyos változtatásokat javasol a montmorillonit
eddig elfogadott szerkezetében. Abból indul ki, hogy a montmorillonit differenciá-
lis termikus görbéjének a magasabb hmérsékleti tartományban két endoterm
csúcsa van. Ezek közül a kiseúb hmérséklet az oktaéderes OH-gyökök teljes

távozásából ered, míg a másik endoterm csúcs olyan OH-gyökök elszabadulásával
kapcsolatos, amelyek csakis a tetraéderes rétegben lehetnek. Szerinte a tetra-

éderhálóban tehát kétféle helyettesítés történhet : 1. A Si-t A1 és ennek megfelel
számú 0-t OH heh ettesíti, 2. A Si04-t azonban P e t r o v vizsgálatai szerint

(0H)4 tetraéder is helyettesítheti. Ezzel a szerkezettel már magyarázható az a
megfrgj'elés, hogy a montmorillonitban a Si Al-mal való helyettesítése következ-
tében növeksziTí az OH-gjmkök száma és ezzel a kationkicserél képesség, de nem
rendszeresen, amit az új szerkezet ugyancsak érthetvé tesz, mert a tetraéderes
hálóban a helyettesítés kétféle mechanizmus szerint mehet végbe : ezek egyike
lassan, másika hirtelen emeli az OH-gyökök számát.

A montmorillonit, a kaolin mellett egyike a legelterjedtebb agyagásványnak.
Gyakorisága összefügg azzal, hegy keletkezése igen tág határok között mehet
végbe, amint N o 1 i montm.orrllonit-szintézis körülményeibl megítélhetjük.

Hidrotermálisán ugyanolyan körülmények között tudta elállítani, mint a kaolint,

az alábbi eltérésekkel : kaolin 4C0° C-tól kiindulóan képzdött, a montm.orillonit

pedig 300° C-tól lefelé, ha itt egyúttal társionokként NaOH, Mg(OH).2 , Ca(OH) 2 ,

NajOOs, MgS04 vagy NaCl volt jelen. Ezek hiányában kaolin keletkezett.

A montmorillonit nagy tisztaságban csak egy-két helyen fordul el. Egyébként
más agyagásványokkal, kvarccal stb. keverten. Ha a keverékben uralkodó szerepe
van, a kzetet b e n t o n i t-nak nevezzük. Hazánk bvelkedik bentomteiöfordulásokban,

13 FuiJlaní líözlöny -10-10
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melyek némelyikének minsége, különösen az istenmezejeié, a világpiacot eddig
hatalmában tartó amerikai bentonitokét is felülmúlja.

Az agyagásványok rendszerének minden részletét itt nem tárgyalhatjuk.
A hidrocsillámok kérdését azonban a szerkezeti vizsgálatok mai álláspontjáról

kissé részletesebben kell megvilágítanunk, egyrészt a nevezéktan! zrzavar miatt,
továbbá azért is, mert az epigén ásványkeletkezés és átalakulás, tehát az üledékek
kémizmusa szempontjából e csoport ásványai nagyjelentségek.

.A. hidrocsillámok legismertebb és leggyakoribb képviselje az illit.
*

Az illit elnevezést ma kétféle módon : általánosabb és szkébb értelemben
használják. Az á It a 1 á n 0 s a b ba n értelmezett illit nem ásvány hanem
szerzk szerint bizonytalan határú c.soportforgalom és majdnem az egész hidro-

csillám csoportot magába foglalja. A pontosabban értelmezett illit : ásvány,
amelyet röntgenografikusan, méginkább differenciális termikus görbével egyértel-

men lehet jellemezni. Célszer tehát a jövben a megnevezést szükebb értelem-
ben használni'és a nevezéktanban olyan tisztogatást végezni, mint a montmo-
rilloniodoknál, hiszen kevésbbé jól meghatározott általános fogalmak használata

mindig a tárgykörre vonatkozó ismeretek elégtelenségébl fakad. Annál inkább
megtehetjük ezt, mert a mai vizsgálati módszerek mellett a hidrocsillámok

némely tagját (a II. táblázatban feltüntetetteket) jól meg tudjuk különböztetni

egymástól.
Az illit-kérdés részben hazai eredet kerámiai nyersanyag tanulmányozása

során vetdött fel. A Mattyasovszky L. küldte, Füzérradványról szármázd
mintán észlelte Hofmann ésMaegdefrau elsül olyan agyagásvány jelenlétét,

amely az eddig ismertek közé nem volt sorolható és amelyet a csillámok röntgen-

vonalaihoz tanúsított hasonlósága alapján mint csillámszer agyag-
ásványt jelöltek meg. Nemsokára Amerikában is nagy tömegben váltak isme-

retessé hasonló ásványok s az ottani elfordulások után i 1 1 i t-nek nevezték el

azokat. A világirodalomban e név honosodott meg, kezdetben természetesen az

elbb említett általános értelemben. •

Az illit lényegében muszkovit-szerkezet ásvány, de röntgenvonalai részben

eltérnek a muszkovitétól ;
ugyancsak különbözik ettl differenciális termikus

görbéje is. A röntgenvonalak hasonlósága alapján kézenfekv, hogy az illit muszko-
vitból származik, részleges lebontás útján. Erre utal egyébként kémiai összetételé-

ben a muszkovithoz képest kisebb kálium- és nagyobb víztartalma. Mint kiderült,,

e feltevést kísérleti úton is igazolni lehetett. St a bizonyítás az illit-keletkezés

problémáján túl, sokkal általánosabb érvény lebontási folyamat felismeréséhez

is vezetett.

Az egész kérdést a francia Kiefer 1951-ben közölt nagyszabású tanul-

mányából ismerjük. Az eredményt röviden a következkben foglalhatjuk össze :

Ha muszkovitot kolloid-malomban kell ideig rölünk, olyan terméket nyerünk,
amelynek röntgenvonalai a természetes illitre vallanak. Még feltnbb a diffe-

renciális termikus.görbe változása, mely jól mutatja, hogy az rlés idtartamától
függen, a muszkovitra jellemz görbe fokozato.san az illitébe megy át, vagyis a
muszkovit 900° C-os endoterm-csúcsa mintegy .3—400° C-szal lejebb vándorol.

A kísérleteiben legmeglepbb, hogy hasonló lebontást rléssel minden más agyag-
ásványon, illetve filloszilikáton is el tudott érni. A^ rlés hatására bekövetkezett
változás mindig abban állt, hogy az oktaéderes kötés OH-gyökök egy része fel-

szabadult és adszorpciós vízzé lett, valamint a fellazult oktaéderes réteg maradék
OH-gyökei sokkal alacsonyabb hmérsékleten távoztak, azaz alacsonyabb h-
mérsékleten adtak endoterm effektust. Ennek következtében felteszi, hogy min-
den agyagásványnak van egy rendes, ép, illetleg ,,nagykristályos” állapota,

amelyet« -típusnak jelöl és eg}% aprózódás útján módosított,j8 -^típusú szerkezete.

A mu.szkovit lebontási folyamata nemcsak az illitig folytatódik, hanem azon
túl is. Az illit és muszkovit között is van egy jól jellemezhet lebontási lépcsfok
aliidromuszkovit, melynek endoterm csúc.sa c.sillámé és illité közé esik. A
szerkezet további leépítése A 1-i 1 1 i d r ó-cs i 1 1 á m h o z és intermedier
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csillámokhoz vezet, miközben a K-tartalom folyvást csökken, a hidratáció

pedig növekszik. Az intermedier csillám már a dioktaéderes montmorilloniddá
alakulás legutolsó lépcsfoka. E folyamatból kiágazást, st bizonyos elre-
haladottságot képvisel a sárospa lakit és bravaisit, melyet közberéte-
gezett valódi montmorillonit rétegek jellemeznek. A sárospatakitnál úgylátszik,

hogy a montmorillonit rétegek még csak az illit szerkezet legfels egy-két rétegére

szorítkoznak. Az itt vázolt folyamat — legalább is részlegesen — más csillá-

mokból kiindulva is ismeretes. Paragonitból az illit nátriumillit ú. n. b ra m ma-
li t változata ismeretes. A trioktaédéres csillámokból kiindulva pedig amag-
és h i 1 1 i d r 0 c s i 1 1 á m, amely már a vermikulitokkal teremti meg az össze-

függést. Ugylátszik tehát, hogy a hidrocsillámok a jó kristályos csillámok és a
nag}mn tökéletlenül kristályosodott montmorillonoid ásványok közti átmenetet
képviselik, melynek egyes lépcsfokain több jól definiált ásványt ismerünk.

Az illit-kérdés bemutatása nem volna teljes, ha nem térnénk ki a hazai

ülitek képzdési vi.szonyaira. Amennyire elfogadhatónak tartjuk u. i. a muszkovit-
ból kiinduló lebomlási folyamat' révén beálló iHitképzdést a hazai közönséges
agyagokban bven kirnutatott illitre vonatkozólag, annyira nehéz a hazai illit-

telepek képzdését ilyen alapon értelmezni — elssorban geológiai szempontból.
Nem képzelhet el u. i. az illit vagy sárospatakit képzdése olyan tisztaságban,

olyan területen, amely riolitból, andezitbl és ezek tufáiból áll, mert ezek nem
tartalmaznak ehhez elegend mennyiség csillámot és nem is olyan eloszlásban,

amely a telepek nagy illit-mennyiségét megTnagyarázhatná. A hazai illit-telepek

nem csillámlebontás útján, hanem földpátszerkezet átrendezdése folytán jöttek
létre, mely folyamat az illit szempontjából inkább felépítdés, mint lebontás.

Közepes üres karika: oxigén
Dupla üres karika: hidroxil

• Ferde keresztes karika: viz
Álló keresztes karika: OH2
Kis telt karika: szilicium
Kis üres karika: magnézium

6. ábra. Palygorskit szerkezete a 001 lapra
merlegesen

Az agyagásványok közé szokás sorolni néhány egydimenziós szerkezet
ásványt is, melynek legfontosabb képviselje a p a ly g o rs k i t-és s e p i 1 o i

t

csoport. A palygorskit elnevezést uráli elfordulás után Sevcsenkov adta
szepiolitszer, de attól határozottan különböz ásványnak. Közelebbi adatokat er-

rl az ásványról F e r s z m a n tanulmányából ismerünk és újabban a szerkezetét
is meghatározták (6. ábra). Elfordulásáról egyelre csak annyit tudunk, hogy
üledékes kzetekben helyenként bven jelen van. Piroxén- vagy amfibol-, egy
helyen pedig montmorillonitszerkezet átrendezdése útján keletkezett. Minthogy
szerkezetében üres ^csatornák vannak zeolitos vízzel, jelentékeny kationcserére
is képes. '

13*
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Utoljára meg kell emlékeznünk az agyagos kzetek amorf ásványairól.
Amorf anyagok jelenléte agyagokban egyidben sok oldalról vitatott probléma
volt. Akik ara 1 1 o f á n agyagásványok közé sorolásában a korábban megdlt agyag-
szubsztancia elmélet maradványát látták, élesen tagadták létezésüket, az ellen-

tábor viszont azzal érvelt, hogy tudvalévén a röntgenmódszer nem alkalmas
kristályos keverékekben lév amorf anyagok kimutatására. Ma ennek a kérdésnek
megítélésében kissé elbbre vag>mnk. Kétségtelen, hogy amorf agyagok finom-
szemcsés kzetekben elfordulhatnak, mindenesetre elterjedésük igen korlátolt-

nak látszik. Hazai elfordulásból az Eperjes—Tokaji-hegységbl magunk is meg-
ismertünk olyan hófehér anyagot, melynek lényeges összetevje kb. 53% SiOj

37% AlgOs, továbbá víz és 1% körüli FegOs és amely röntgendiffrakciót négyszer
megismételt felvétel alkalmával sem adott. Az is a legutóbbi idben vált ismeretessé

hogy pl. a kaolin szerkezete hosszantartó rléssel szétroncsolható. Négyheti
rlés után már csak igen gyenge vonalat ad, tíz heti rlés után pedig röntgen-
amorffá válik.

Az agyagásványvizsgálatok eredményeinek összefoglalásaképpen, néhány
üledékkzettani szempontból fontos kérdést kiragadva, a következket mondhat-
juk :

1. Az agyagásványok szerkezetének és fajainak meghatározása világviszony-
'

latban nagy léptekkel halad elre, úgyhogy az agyagásványokkal foglalkozó rész

az ásványtan legjobban fejld fejezetei közé tartozik. Az agyagásványokra
használt eddigi elnevezések javarésze mellzhet, mert mindegjikük beosztható
az alábbi, szerkezetileg megkülönböztetett csoportokba : a) kaolin-, bj montmoril-
Idnoid-, hidrocsillám-csoporf, d) kevert szerkezetek csoportja, cj láncszerkezet
agyagásványok és f) amorf ásványok csoportja.

2. Nagy'jelentségü az újabb felismerés, hogy a mechanikai aprózódás
egyúttal szerkezetváltozást is elidézhet. Finomszemü törmelékes üledékanyag
szállítása tehát nemcsak egy.szer mechanikai aprózódást vonna maga után,

hanem a szállított anyag egyszersmind szerkezetében és kémiai összetételében,

nemcsak oldás és ionreakciók révén, hanem pusztán mechanikai behatásra is

megváltozhatik.® /

3. Fontos, hog\' üledékes agyagos kzeteinket és speciális agyagelfordulá-
sainkat agyagásványtartalom szempontjából tüzetesen megvizsgáljuk : a) egj'részt

mert agyagásványtelepeink (fleg a bentonitok) a kszén, kolaj, bauxit után
hazánk "legértékesebb ásványi kincsei, másrészt, mert az ország nagy részének
felületét terjedelmes mélységben üledékes kzetek fédik, amelyek alapos tanul-
mányozásához az agyagásványok vizsgálata értékes szempontokat nyújt.

4. Az agyagos üledékek ilyen szempontú vizsgálata az üledékképzdés és

kzettéválás területén értékes összefüggések felismerésével kecsegtet. Ezek az
alkalmazott földtan némely területén felhasználhatók lesznek. Az agyagásványok
igen érzékenyek a közetátalakulás legkisebb hatásaira is. Innét van az, hogy
harmadkornál idsebb agyagásványt nagyon kevés helyrl ismerünk. Ezt -a tényt
kell számd adat ismeretében pl. a kszéntelepek kíséretében elforduló agyagok
vizsgálata révén arra használhatjuk fej, hogy a kszéntelepek szerkezeti igénybe-
vettségének mértékét, esetleg számszer élességgel, megállapíthassuk.

Ebbe a körbe tartozik a röntgenfelvételek útján való rétegazonosítás lehet-
sége is. Nagyszámú közönséges agyag 2/ínál kisebb frakciójáról -készítettünk
röntgenfelvételeket. A minták az ország legkülönbözbb vidékeirl származtak
s bár küls tekintetre igen sok hasonló volt közöttük, röntgendiagrammjaik els
tekintetre megállapíthatóan különböznek egymástól. A módszer alkalmazhatósága
szempontjából azonban tüzetesen meg kellene még vizsgálni, hogy az ugyanazon
szintbl származó minták diagrammjai milyen fokban és milyen területre kiterje-

den állandóak.


