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AGYAGÁSVÁNYOK KÉMIAI ÉS FIZIKAI VIZSGÁLATA -

FÖLDVÁRINÉ YOGL MÁRIA*

Vizsgáljuk meg, hogy az agyagásványok szerkezetébl milyen kémiai, kolloid-

kémiai és fizikai sajátságok következnek, s hogy ezeket a sajátságokat miképpen hasz-

nálhatjuk fel az egyes agyagásványok felismerésére.

Az agyag vegyelemzése, más vizsgálatokkal karöltve gyakran jeients támpont,
de önmagában rendszerint nem nyújt elegend felvilágosítást a benne jelenlév agyag-
ásványról. Ennek oka különböz :

1 . Rendszerint viszonylag nem tiszta, nem egységes agyagásványt elemzünk,

hanem járulékos anyagokkal szennyezett, vagy esetleg többféle agyagásvány keverékébl
álló anyagot, ezért eredményünket az agyagásványféleség összetétele szempontjából
nem tudjuk kiértékelni.

2. Egy agyagásvány-család tagjainak a kémiai képlete azonos, vagy közel azonos,

tehát a kémiai elemzésbl nem lehetséges finomabb megkülönböztetés (pl. a kaolin-félék)

.

3. Sok esetben nem ismeretes az egyes agyagásványok kémiai képlete, azonkívül

a különböz kationbehelyettesítési lehetségek még zavarosabbá tehetik a viszonyokat.

Mégis a kémiai elemzés gyakran igen sokat mond, kiegészítheti és megersítheti az egyéb
vizsgálatokat.

Ismeretes néhány olyan próbálkozás, melynek célja tisztán kémiai módszerekkel

elválasztani, vagy megkülönböztetni az egyes agyagásványokat. Megemlíthet Daub-
n e r eljárása, amely az egyes agyagásványcsoportok különböz kémiai stabilitásán

alapszik. Eszerint, ha kéntrioxid hatásának tesszük ki az agyagot, akkor a földpátok

nem változnak meg, a kaolinok és csillámok fémoxidjai azonban szulfátokká alakulnak

át. A montmorillonit elbb csak a vizét veszti el, majd a kéntrioxid hatására a keletkez

kénsav támadja meg a kovasav kiválása közben. Figyelembe kell azonban venni, hogy
a szemcsenagyság viszonyok megváltozása az effajta meghatározás menetét ersen
befolyásolhat

j
a

.

Az agyagoknak sok jellemz kolloidkémiai és kolloidfizikai sajátságát ismerjük,

ezek tanulmányozása egyrészt az agyagásványok felépítésének megismerése, másrészt

az egyes agyagásványok meghatározása és megkülönböztetése szempontjából is igen

tanulságos.

Ilyen jellemz sajátság pl. : a duzzadás (és vízfelvétel), a tixotrópia, a képlé-

kenység, az ionkicserélképesség, az adszorpcióképesség.

B u z á g h és munkatársai az agyag kolloid sajátságainak vizsgálatában jelents

magyar tudományos eredményeket értek el. Az egyes jelenségek általános ismertetése

után sok esetben kitérünk ezekre az eredményekre is.

* Eladta a M. Földtani Társulat Oktatási Bizottságának 1952. október 27-t ankétján.
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Duzzadás. Ha a levegn szárított agyagot vízzel nedvesítjük, térfogata

a benne uralkodóan jelenlév agyagásvány minségétl függen kisebb-nagyobb mér-
tékben megnövekedik. A duzzadás az agyagásványok kristályszerkezete alapján értel-

mezhet.

A duzzadás els fázisában az agyagásvány a részecskéi között mköd kapilláris

és ozmotikus erk hatására vizet szív fel. A felvett víz mennyisége az agyagásvánv
kapilláris rendszerének méretviszonyaitól és a bels üregek méreteitl függ. A duzzadás
második fázisában a víz behatolása következtében a részecskék közötti köterk meg-
lazulnak és a részecskék egymástól eltávolodnak. E második részletfolyamatnak kolloid-

fizikai oka az agyagok esetében az, hogy a részecskék felületén keletkezett hidrátburok
elektromos ketts rétegének kialakulása következtében a részecskék között elektro-

sztatikus taszítóerk lépnek fel, azonkívül a hidrátburokkal körülvett részecskék

mechanikai feszíthatásuk miatt is eltávolodnak egymástól.

Régi tapasztalat szerint az agyagásványféleségek duzzadóképessége nem egyenl.
Egyazon agyagásvány duzzadásának mértéke függ a szemcsenagyságtól, valódi össze-

hasonlítás az egyes agyagásványok között csak azonos szemesenagyságú állapotban

lehetséges.

A kaolinos anyagok kevésbbé duzzadnak, ezzel ellentétben a montmorillonitok
1 igen ersen duzzadóképesek. Kristályszerkezeteik ismeretében e különböz viselkedés

oka kézenfekv. A kaolinok rácsában a sziliciumtetraéder-hálók és az alumínium -okta-
éder-hálók között kicsi a távolság, ezért a víz nem hatolhat közéjük. Az egyes kaolin-

részecskék vízkötése csak a részecskék felületére, kaolinrészecskék tömegébl álló halmaz
esetén pedig- csak a részecskék közötti hézagokra, résekre szorítkozik

;
e részecskék

belsejébe azonban víz nem jut be.

Ezzel ellentétben a pirofillit, de különösen a montmorillonit kristályrácsában

a két egymásra rétegezett sziliciumtetraéder-káló közötti távolság viszonylag igen nagy
(montmorillonit esetében kb. 10 Á), ennek következtében a két hálósík közé nagymennyi-

ség víz hatolhat be. Emiatt a két hálósík távolsága megn és 20 Á-t is elérhet. A szemcsék

duzzadása a síkokra merleges irányban következik be.

A montinorillonitféleségek sem duzzadnak egyenlen. Aszerint, hogy OH gyökeik

H ionjait helyettesítik-e alkáli-, vagy alkáliföldfém kationok, vagy nem, viselkedésük

sok tekintetben eltér.

Különösen nagy különbség van az alkáli- és a liidrogénmontmorillonitok között-

Míg az alkáli-montmorillonitok vízfelvevképessége egyenletesen emelked görbe szerint

n egy határértékig, addig a hidrogénmontmorillonitok rövidesen elérik \ázfelvevképes-

ségük maximumát, mely lényegesen kisebb, mint az alkáli montmorillonité (1. ábra).

Elmek az a magyarázata, hogy a kicserélhet kation minségétl, illetve annak hidro-

fdiájától függ a részecske vízfelvevképessége, s mivel az alkáliák hidrofiliája a leg-

nagyobb, a hidrogéné legkisebb, az eredmények értelmezése kézenfekv.

Buzágli a különböz montmorillonitfajták vízfelvevképességének a disz-

perzitásfokkal való változását is vizsgálta. Szerinte a nátriummontmorillonit duzzadó-

képessége a diszperzitásfokkal alig változik, a hidrogén- és kaleiummontmorillonité

ellenben a diszperzitásfok növelésével lényegesen növekedik. A kalciummontmorillonit

részecskéinek olyan bels hidrofil helyei is vannak, amelyek víz számára nehezen hozzá-

férhetk s csakis a részecskék felaprítása után közelíthetk meg. Ezzel szemben a nátrium-

montmorillonitnak már durvább részecskéi is fel tudják belsejükbe venni lazább rács-

szerkezetük következtében a vízfelvevképességüknek megfelel csaknem teljes víz-

mennyiséget.
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Agyagok \ ízfelvevképességének mérésére a Freundlich — Schmidt —
Buzág h-féle készülék szolgál (2. ábra). (A készülék leírása Buzágh: »Kolloidika«

7 . ábra

c. mvének II. kötetében található meg.) Az »A« szürtölcsér U-alakú cshöz illeszkedik,

mely a »B« jelzés tölcsérben végzdik és egy T-furatú csap közbeiktatásával vízszintes

helyzet, 1/100 ml-re beosztott hajszálcsvel van összeköttetésben. A hajszálcs tengelye

egy szinten van az üvegszrlemez fels lapjával. »B« tölcsérbl a T-furatú csap meg-
felel beállításával megtöltjük a készüléket vízzel annyira, hogy a hajszálcs végig
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megteljék. Ez esetben a folyadék az »A« szrtölesérben a szrbetétnek éppen a fels

felületét éri el. A kísérlethez használt agyag befogadására alacsony, 1 cm átmérj
üvegcsövecske szolgál, amelynek alsó végét kanadabalzsammal felragasztott keményített

szrpapirossal zártuk el. E csövet meghatározott mennyiség agyaggal töltjük meg,
majd az »A« tölcsérbe helyezzük, mire a folyadékfelszívás megindul

;
a felszívott folyadék

térfogatát a beosztott hajszálcsövön közvetlenül leolvashatjuk.

A kaolin 1 g-ja 0,8 ml vizet szív fel, az alkáli montmorilln it 1 g-ja pedig ugyan-
azon diszperzitásfok esetén 1,4 ml-t.

A montmorillonit vízfelvevkép°sségét a kicserélhet kationok minsége mellett

minden olyan ion is befolyásolja, mely részecskéken adszorbeálódik és a részecskék

elektromos töltését és vele együtt a hidrofiliáját is megváltoztatja. így pl. bentonitok

duzzadással járó vízfelvételét alkálüiidroxidokkal, alkálikarbonátokkal és különösen

alkálifoszfátokkal növelhetjük bizonyos határértékig. A bentonitok ilyen »aktiválás«-ának

a gyakorlatban igen nagy jelentsége van. Az aktiválást leggyakrabban úgy végzik,

hogy a bentonitok? t szódával összerük, vág}' az esetleg kevés nedvességet tartalmazó

rleményt meg is melegítik. Bár ez az aktiválási eljárás e célnak annyiban megfelel,

hogy így az alkáliföld-montmorillonitból alkáli montmorillonitot lehet elállítani, azonban

a jelenlév fölös mennyiség szóda a bentonitok kolloid sajátságait a természetes bentonit

minsége szerint különböz mértékben befolyásolja. Buzágh és Szepesi eljárást

dolgoztak ki az alkáliföldfémbentonit elállítására s egyúttal az agyagok montmorillonit

tartalmának meghatározására is. Az eljárás lényege : a vizsgálandó agyagnak bizonyos

mennyiségét elkeverik valamilyen alkálivegyület híg oldatával és utána vízfürdn

szárazra párolják. Olyan alkálivegyületet választunk ki, amelynek anionja a kicserélt

kalciummal oldhatatlan vegyületet alkot (pl. karbonátot, foszfátot, fluoridot, oxalátot).

Azzal, hogy a Kicserélést magas hfokon végzik, elkerülik a különben bekövetkez koagu-

lálást. A szárazra párolt anyaghoz azután- a Mg leválasztása végett kevés nátronlúgot

adnak és a maradékból híg, kb. 1%-os szuszpenziót készítenek. Az alkálimontmorillonit

kolloidálisan feloldódik, a többi alkatrész durva és könnyen kicentrifugálható részecskék

alakjában tömörül. A szuszpenzió centrifugálásakor a montmorillonit oldatban marad,

a többi ásványi üledék pedig elválasztódik tle. A szuszpenziót bepárolás után 180 C°-ig

melegítik
;

ezáltal elveszti peptizálóképességét, a benne maradt alkálisók kimoshatók,

és az ily módon visszamaradt tiszta montmcrillonit lemérüet.

Az agyagok egyik-másik igen fontos kolloidfizikai sajátsága a tixotrópia.
legkifejezettebben az alkálimontmorillonitoknál figyelhet meg. Ha alkálimontmorilloni-

tot 6— 10-szeres mennyiség vízzel összerázunk s utána bizonyos ideig állni hagyjuk,

akkor az agyagásvány nem ülepedik le és nem különül el a folyadéktól, annak bels

súrlódása egyre n és végül kocsonyás péppé merevül meg. Ha az így megmerevült

rendszert ifjabb mechanikai hatásnak (keverés, rázás) tesszük ki, akkor újból elfolyósodik.

Ezt az izoterm reverzibilis elfolyósodás-megszilárdulás folyamatát Freundlich
tixotrópiának nevezte el.

A tixotrópiát elssorban a szemcsenagyság befolyásolja. H. G. F. Win kiér
szerint elegend kis szemcsenagyság esetén alkalmas folyadékban minden agyag tixotróp

lehet. A nagyságon kívül a szemcsék alakja is befolyásolja a tixotrópiát, annál inkább,

minél nagyobb a szemcse felületének és térfogatának viszonya. A tixotróp rendszer

folyadékának minsége is befolyásolja a folyamatot : va"amely anyag abban a folya-

dékban mutat inkább tixotrópiát, amellyel szemben inkább liofil természet. W i n k 1 e r

vizsgálatai kiderítették, hogy a nedves kaolin hexánban mutat tixotrópiához hasonló

jelenséget. A nátriummontmorillonit vízzel adja a legnagyobb tixotrópiát, szerves

tolyadékokkal alig. Nem utolsósorban függ a tixotrópia az anyag részecskéinek liofdiájá-

tól : csak az ersen liofil anyagok hajlamosak tixotrópiára. A tixotrópia mértékéül adott
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szemnagyságú anyagnál, vagy azt az idt fogadhatjuk el, amely alatt adott folyadék-

mennyiség esetén a megmerevedés bekövetkezik, vagy pedig az idt állandónak véve,

azt a folyadéumennyiséget határozzuk meg, mely az adott id alatt a megmerevedést

éppen elidézi. Ha rázás, vagy keverés közben lassan növekv mennyiség vizet adago-

lunk finom szemcséj alkálibentonithoz, akkor a bels súrlódás csökken, a részecskék

körül hidroszférák kezdenek kiépülni. Tixotrópia akkor lép fel, mikor a hígítást annyira

fokoztuk, hogy a részecskék közti hidroszférák már nem merülnek egymásba, hanem
a mechanikai hatás következtében egymástól elszakadnak és így a részecskék egymástól

dinamikailag függetlenekké válnak, st a vázszerkezet is szétroncsolódik. A mechanikai

behatás megsznte után a hidroszférák regenerálódnak, a részecskék pedig a közöttük

uralkodó adhézió következtében laza, de mégis alakállandó, kártyavárszer halmazba

tömörülnek. A hígítás további növelésével a tixotróp megszilárdulás ideje növekszik

és maximumot ér el annál a vízmennyiségnél
,
melyen túl a mechanikai hatásra kelet-

kezett szuszpenzió a mechanikai hatás megszntével ülepszik, vagyis a folyadékréteg

elkülönül, a tixotrópia megsznik. Ennek magyarázata az, hogy elérkeztünk a hígításnak

ahhoz a fokához, amikor a részecskék már olyan távol kerültek egymástól, hogy a közöttük

lév adhézió nem érvényesülhet, tehát a tixotrópiára jellemz vázba-tömörülés nem
tud kialakulni.

Minden közismert agyagásvány közül a montmorillonit, éspedig a nátriummont-

morillonit mutatja vízben a legkifejezettebben a tixotrópiát, a kalcium- és hidrogén-

montmorillonit csak szódával való kezelés után vesz fel tixotróp sajátságot.

Az agyagásványoknak a duzzadással és tixotrópiával összefügg harmadik kolloid

sajátsága a képlékeny ség. Ez az agyag egyik kerámiailag is fontos tulajdonsága,

mert ez szabja meg az agyag-víz keverék formálhatóságát. Az agyagásványok képlékeny-

sége több tényez függvénye. Függ a szemcsenagyságtól, a részecskék alakjától és

a részecskék közötti adhéziótól. Az utóbbi két tényez már indokolja, hogy azonos szem-

nagyság esetén is az egyes agyagásványfaj ták kép'ékenysége más és más.

Az agyagok képlékenységének számszer kifejezésére jó tájékoztatást nyújt az

Atterber g-féle állandók meghatározása. Két határértéket kell megállapítanunk :

ezeket Allén a következképpen definiálta : 1 . Folyási határ : az a nedvességtar-

talom a száraz anyag súlyszázalékában kifejezve, melynél az agyag éppen elkezd folyni,

ha gyengén megrázzuk. 2. Képlékenységi határ : az a legkisebb nedvességtartalom,

ismét a száraz anyag százalékában kifejezve, melynél az agyag még vékony (kb. 3 mm 0 )

fonalakká sodorható anélkül, hogy darabkákra esnék szét. Azokat az agyagokat, melyek

egyáltalán nem sodorhatok fonállá, nem nevezhetjük képlékenynek. A képlékenységi

szám a két határértékhez tartozó víztartalom különbségét, egyúttal azt a víztartalom-

intervallumot jelenti, melyen belül az agyag képlékeny sajátságú. Ha a képlékenységi

határ egyenl a folyási határral, vagy nagyobb annál, akkor a képlékenységi szám
nulla, vagy negatív érték, az agyag nem képlékeny.

White megvizsgálta néhány kaolin, illit, montmorülonit, attapulgit, halloysit

és allophán elfordulás Atterberg-határait. Tájékozásul szolgáljon néhány adat kb.

egyenl szemnagyságú (1 ,0 [x) minták eredményeibl : 1. a 126. oldalon lev táblázatot)

White megjegyzi, hogy a két megvizsgált és nem plasztikusnak talált halloysit

mintán kívül valószínleg találhatók plasztikus sajátságú hallovsitek is. Megállapítja

továbbá, hogy az Atterberg-féle határok értékei csökken szemnagysággal nnek.
Már a vízfelvevképesség tárgyalásakor kitértünk arra, hogy az egyes agyagásvá-

nyok kicserélhet ionokat tartalmaznak és ezeknek minsége befolyással van a vízfelvev-

képesség értékére.

Az ionkicserélképesség mértékéül a 1 00 g agyagban kicserélhet

müligrammegyenértéksúlynyi ionok mennyiségét szokás venni. Ez az érték az egyes
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Képlékenységi h. Folyási h. Képlékenységi sz.

Iliitek : 39,6 83,0 43,4
46,2 85,5 39,3
44,4 95,0 50,6

Kaolmok : 37,1 64,2 27,1

Montmorillonitok : 109,5 175,5
'

66,0

Attapulgit

:

116,6 177,8 61,2

Halloysitok : nem képlékenyek

Alloplián : nem képlékeny

agyagásványokra bizonyos határokon belül jellemz. így kaolineknél 12 mg-ekv 100

g, montmorillonitoknál 150 mg-ekv/ 100 g, illiteknél 20—40 mg-ekv/ 100 g. Viszont
a kaolinekkel és montmorillonitokkal ellentétben az illiteknél a kicserélés folyamata
lassúbb, az egyensúly eléréséhez hosszabb id kell. Természetesen ahhoz, hogy ezek
az értékek összehasonlíthatók legyenek, szükséges, hogy a mintákat ugyanolyan elzetes

kezelésnek vessük alá, figyelembe véve a szemnagyságot, az oldat ionkoncentrációját

és a folyamat idtartamát is. Az ionkicserélés folyamatában akkor áll be egyensúly,

amikor már az oldat ionos összetétele nem változik. Ha összehasonlítjuk az egyes agyag-

ásványtípusoknál azt az idt, mely alatt az ionkicserélési egyensúly beáll, akkor eltér

és az egyes típusokra jellemz értékeket kapunk. Unnék oka nyilvánvalóan az, hogy
az egyes rácsszerkezetekhez az ionok különböz ersséggel varrnak kötve. Különösen
nagy ez az idtartam a csillámszer agyagásványoknál. Az ionkicserélképesség-vizsgála-

toknál azt a tényezt is figyelembe kell venni, hogy az ionok kicserélhetsége, maguktól
az ionoktól, különösen azok hidratációs állapotától is függ. Schachtsc liabel
például a montmorillonit és illít egymásmelletti félkvantitatív kimutatására felhasználta

azt a tényt, hogy az 1 : 1 arányú BaCl
2
és MgCl, oldatból a montmorillonit a Ba-nak

csak 60%-át, az illit viszont több mint 90%-át kicseréli.

Az agyagásványok ionkicserélképességének nagy gyakorlati jelentsége van.

Már említettük, hogy a természetes bentonit sajátságait igen elnyösen megváltoztat-

hatjuk, ha a benne lév alkáliföld ionokat nátriumra cseréljük ki. Fordított az eset

például talajoknál, ahol éppen a kalciummontmorillonit az elnyösebb, mert az rögös

szerkezet talajok kialakulásának kedvez.

Szerves kationokkal is bekövetkezhetik ioncsere. G r i m és munkatársai kálium-

mal telített kaolint, illitet és montmorillonitot hoztak össze aminokkal és más szerves

kationokkal. Azt találták, hogy az agyagásványok több organikus kationt kötnek le,

mint amennyi az ionesereképességiiknek megfelelne, s ezért feltételezik, hogy az agyagok

a feleslegben megkötött szerves kationokat van dér W a a 1 s-féle erkkel tartják fogva.

Itt már elérkeztünk egy másik rokon kolloidkémiai folyamathoz, az agyagásványok

adszorpcióképességéhez. Az adszorpcióképesség felületi jelenség, ezért

a felület anyagi sajátságain kívül elssorban a felület nagyságától függ. A felület nagy-

ságát egyrészt a szemcsék finomsága, másrészt a szemcsék alakja szabja meg. A lemezes

szerkezet montmorillonitok ismét kivételes helyet foglalnak el
;

a montmorillonitnak,

különösen a Na-montmorillonitnak nagy az adszorpcióképessége. Még a montmorillo-

nitnál is nagyobb az adszorpcióképessége az attapulgitnak, melynek rostos szerkezete
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a legnagyobb relatív szabad felületet biztosítja, Endell szerint a fullerföldek nagy

i
adszorpcióképessége éppen az attapulgit jelenlétének köszönhet. Az adszorpcióképesség

növelését célzó eljárások lényege sok esetben az, hogy a felületek érdességét hkezeléssel,

vagy vegyszerekkel való kioldással növelik.

Az agyag adszorpcióképességének gyakorlati felhasználhatóságát az a körülmény

szabja meg, hogy az agyagok, mint hidrofil sajátságú anyagok különösen alkalmasak

arra, hogy valamely szerves folyadékból a benne oldott hidrofilebb anyagokat kivonják.

Ezért alkalmasak a bentonitféleségek olajok színtelenítésére, derítésére.

Gyakori eset, hogy valamely agyag metilénkék-adszorpciójának mértékébl

akarnak következtetni olajderítképességére. Ki kell emelnünk, hogy a kétféle adszorpció

nem szükségképpen párhuzamosan változó jelenség. A szerves festékek (anilinfestékek)

pl. nem egyformán adszorbeálódnak különböz adszorbenseken, mert a savas jelleg

adszorbens csak bázisos festékeket képes adszorbeálni, vagyis azokat, melyeknek a fest-

ionja kation
;
a lúgos adszorbens pedig csak a savanyú festékeket adszorbeálja. Tehát

a legcélszerbb valamely agyag derítképességének elbírálására az adszorpcióképességet

abban a folyadékban megvizsgálni, amelyre a gyakorlatban ténylegesen fel is akarják

használni.

Az agyagásványok hokozta változásai szintén szerkezeti fel-

építésükkel függnek össze. Ha az agyagásványokat fokozatosan melegítjük, akkor

a bennük lév vizet, attól függen, hogy milyen energiával van az a szerkezethez kötve,

elbb vagy késbb elvesztik. Az a hfok, vagy hfokok, melyeknél az egyes agyagásvány-

fajtákból a víz eltávozik, az illet agyagásványra jellemzek.

Az agyagásványok hokozta elváltozásait leggyakrabban a következ két mód-
szerrel vizsgálják :

1 . Víztelenítési görbe meghatározása termomérleggel ;

2. Termikus görbék meghatározása differenciális termikus elemzéssel.

A két módszer közötti elv különbség : a termomérleges módszerrel olyan hokozta
változásokat észlelünk, amelyek súlyváltozással járnak együtt, a differenciális termikus
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elemzéssel viszont olyan változásokat vizsgálunk, amelyek htermeléssel, vagy helnye-

léssel járnak.

A termomérleggel nyert víztelenítési görbe az agyagásvány súlyváltozásait, mint

a hmérséklet függvényét ábrázolja.

A 3. ábra néhány fontosabb agyagásvány vízveszteségi görbéjét mutatja be.

A kaolin görbéjén csak egy súlycsökkenés adódik, a montmorilloniton viszont kett,

egy erteljesebb 100—200 C° között, és egy csekélyebb 500— 700 C° között.

A differenciális termikus elemzést úgy hajtjuk végre, hogy a vizsgálandó agyag-

ásványt kemencében egyenletes sebességgel melegítjük és vele együtt melegítünk egy

olyan anyagot, mely a hmérséklet hatására változást nem szenved. Differenciális term-

elem segítségével a két minta hmérsékletét egymáshoz viszonyítjuk. A differenciális

termoelem akkor mutat áramot, vagyis hmérsékletkülönbséget, amikor az anyagban

helnyelés, vagy htermelés következett be. A hmérsékletkülönbségeknek a kemencében

uralkodó mindenkori hmérsékletek szerinti függvénye adja az agyagásvány jellemz

termikus görbéjét.

Vizsgáljuk meg néhány fontosabb agyagásvány termikus görbéjét és kövessük

a hmérsékletváltozások okát

:

A kaolin termikus görbéjén két csúcs tnik el, egy helnyelést jelz minimum

600 C° körül és egy htermelést jelz maximum, mely 950 és 1000 C° között szokott

jelentkezni. Az els csúcs a szerkezetbe épült víz eltávozását (vele együtt a kristály-
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szerkezet összeomlását is) jelzi, a második csúcs az alumíniumoxidból való y —
alumíniumoxid képzdést jelzi.

Igen hasonló a halloysitnak is a görbéje, a különbség csak az, hogy a halloysit

a víz tartalmának egy részét igen könnyen elveszti, így e vízveszteségnek megfelelen
már 50 C 3

-tól kiindulólag van egy minimuma, mely 200 C° körül fejezdik be, csúcsa

kb. 140 C°-nál vau. Azontúl a görbe lefutása megegyezik a kaolinéval.

A csoport többi tagjának is (nakrit, dickit stb.) hasonló a termikus görbéje, mint
a kaolinnak, különbség csak annyi, hogy ezeknél az els (600 C° körül) csúcs valamivel

magasabban jelentkezik, valószínleg annaK jeléül, hogy szerkezetükben a víz valamivel

nagyobb energiával van kötve.

A montmorillonitok görbéin három endoterm csúcs és egy exoterm csúcs szokott

mutatkozni. Az els nagy, meredek minimum 100 és 250 C° között szokott jelentkezni,

és a rétegrácsok között helyetfoglaló víz eltávozásától származik. Ezután két kisebb mini-

mum mutatkozik, az egyik valamivel 700 C° alatt, a másik pedig 800 és 900 C° között.

Feltevés szerint mindkett a szerkezetbl kilép víz eltávozását jelzi, éspedig az egyik

a sziliciumtetraéderbl, a másik pedig az alumínium-oktaéderbl eltávozó víznek felelne

meg. A 900 C° körüli exoterm reakciónál a rács teljesen összeomlik. A montmorillonit

csoport többi ásványának is hasonló a termikus görbéje, jelezve a hasonló szerkezeti

felépítést. Az egyes csúcsokban, azok alakjában és hmérsékletük kevés eltolódásában

mutatkozó különbözségeik alapján a csoport egyes tagjai egymástól is gyakran meg-

különböztethetk .

Az illiteknek nincs olyan jellegzetes termikus görbéjük, mint a inontmorillonitok-

nak. Az illit-görbének is van alacsony hmérsékleten egy vízleadásból származó csúcsa,

de az laposabb, kevésbbé erteljes, mint a montmorillonitoknál. A második minimu-
muk 600 C° alatt keletkezik, tehát valamivel alacsonyabban, mint a montmorillonitoké.

Aharmadik.kb. 900C°-nál jelentkezminimumot egy maximum követi, melyre az a tapasz-

talati megfigyelés, hogy növekv vastartalom esetén alacsonyabb hmérsékletek felé

eltolódik. *

Mindkét fajta termikus módszer nemcsak az agyagásvány felismerését teszi

lehetvé, hanem mennyiségi meghatározását is. A termomérleges meghatározásnál ez

kézenfekv is, hiszen az észlelt súlycsökkenésekbl kiszámítható az agyagásvány mennyi-
sége. A differenciális termikus elemzésnél a kialakult csúcsok nagysága, mértéke az agyag-

ásvány mennyiségének. Nem a csúcskitérés távolságát szokás lemérni, hanem a csúcstól

bezárt területet. Természetesen csak olyan csúcs lehet mértéke valamely agyagásvány

mennyiségének, amely a szerkezetbl kilép víz, vagy valamely más, a szerkezethez

kapcsolt elváltozás következménye. Nem mérhetjük pl. az adszorpciós víz távozását

kísér görbe nagyságából a mennyiséget, mert a felvett víz mennyisége annyi körül-

ménynek a függvénye, hogy az nem lehet jellemz adat. Éppen ezért nem lehet mennyiségi

meghatározásra használni a montmorillonit- és illit-görbe 100 és 250 C° között kiala-

kult csúcsait.

Az agyagásványok biztos meghatározására az itt bemutatott módszerek közül

csak több módszer együttes alkalmazása nyújt kielégít biztonságot. Szükséges ez annál

is inkább, mert bár az agyagásványok megismerése terén az utóbbi években igen nagyot

haladtunk, még mindig vannak ellentmondások és homályok, amelyek eloszlatása csak

tervszer, következetes komplex vizsgálatokkal válik lehetségessé.

9 Földtani Közlöny
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