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HALLOYSIT GYÖNGYÖSOROSZIBÓL

NEMECZ ERN
(XXV. táblával)

A gyöngyösoroszi ércbányászati kutatások során az altáró bejáratától
kb. 300 m tá.volságban megnyitott oldalvágatban több m® fehér, kencsszerü
anyag került el, amely a kzet üregeiben foglalt helyet. Az anyagot Hegeds
Z. vegyészmérnök bocsátotta rendelkezésre vizsgálat céljából.

A teljesen fehér szín anyag igen sok vizet képes felvenni s ilyenkor vazelin-

kencs benyomását kelti. Rendkívül finom szemcsékbl áll. Robinson —
Köhn módszerrel annyi állapítható meg, hogy 110 C°-on szárított anyagra
vonatkoztatva, menn5dségének 92,7%-a 0,002 mm-nél kisebb szemcséj. A mara-
dék fleg durvább szem kzettörmelék.

Röntgenfelvétele típusos „keresztrács diffrakciót” mutat, ami a halloysitra

jellemz. Vonalainak síkhálótávolságai is jól egyeznek a SÍ205 (0H)4Al2 .2H20
összetétel halloysitéval

:

gyöngyösoroszi

halloysit

<^hkl k X-ben:

halloysit

(Mehmel szerint)

tlua A-ben:

9,96 10,1 ie

4,47 4,48 e

3,39s 3,40 k
2.56, 2,56 k

2,37 kgy
— 2,23 kgy
1,690 1,685 kgy
1,484 1,481 ke

1,291 1,288 kgy
1,239 1,236 kgy

(ie : igen ers, e : ers, k : közepes, kgy. közepesen gyenge, ke : közeps ers.)

M e h m e 1 adatai szerinti 2,37 és.2,33 A közepesen gyenge vonalak nem
figyelhetk meg, mert a 2,563 kX vonal után következ széles diffúzsávba esnek.

A mintáról készített differenciális termikus görbe szintén egyezik a halloysi-

téval (1. ábra).
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Kérésemre a Magyar Tudományos Akadémia Elektronmikroszkópi Labora-
tóriumában Á r k 0 s i K. 20.000-szeres nagyítással felvételt készített az anyagról
s a Laboratórium szíves engedelmével közlöm a minta egyik felvételét (XXV.
tábla) és a 260 szemcse mérésébl adódó statisztikus szemnagyságeloszlás dia-
grammiait (2a, 2b, 2c ábra).
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3. ábra. A gyöngyösoroszi halloysít egyenként 260 szemcsemérésbl össze-
állított szemcseeloszlási diagrammjai. Kristályszemcsék: a) a legnagyobb átmér
irányában, b) az elbbire merleges irányban mérve, c) árnyékhosszból számított

szemcsevastagságok eloszlása.

A táblán jól kivehet a halloysit csöves szerkezete, melyet elször
B a t e s észlelt. Eredeti felvételünkön a hengeres pálcikák közepén hosszában
futó világos vonalak, melyek a cs belsejében uralkodó anyaghiány következ-
ményei, szintén újabb bizonyítékok a belül üres csszerkezet mellett.

A csövek hosszúsága közvetlen mérés alapján 50—400 m/<. A gyakorisági
maximum 150—200 m/x között van (a részecskék 40%-a). A csövek hosszanti
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^rányára merlegesen közvetlenül mért értékek zöme (64,4%-a) 40—60 m/x közé
esik (3b diagramm). Aranygzzel történt árnyékolás után, az árnyékhossz és

az árnyékolás szögének ismeretében végzett „vastagság” meghatározás ered-

ményei a 3c diagrammban vannak feltüntetve. Feltnik, hogy eszerint a csövek
vastagsága fleg 55—75 Á közé esik, st az ennél kisebb értékek is az anyag
1/3 részében képviselve vannak. Minthogy a halloysit csszer kristályokból áll,

a 3b és 3c diagrammban feltüntetett értékeknek azonosaknak kellene lenniük.

Azonban a 3c diagramm összeállításához felhasznált közvetett vastagságmeghatá-
rozásban számításba vehet zavaró tényezk miatt az értékek bizonnyal kiseb-

bek a valóságosnál.

Az elfordulás ásványtani érdekessége, hogy a már 50 C°-on átalakuló

halloysit, melyet éppen ezért eddig fleg üledékes kzetekbl ismertünk, Gyön-
gyösoroszin hidrotermális érctelepben jelentkezik. Mivel kishmérséklet
(500° >) hidrotermális tevékenységhez kapcsolható ércesedést e telepen nem
ismerünk, a halloysit keletkezése csakis a telep kialakulása utáni descedens
hatásokkal magyarázható.
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