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Az agyagásványok kvantitatív röntgendiffrakciós meghatározására általában a bázis
reflexiókat használják, mint a legjellemzőbb és legerősebb reflexiókat. Az agyagásványok 
bázisreflexióinak relatív intenzitásaival azért érdemes külön is foglalkozni, mert várható, 
hogy ezek egymáshoz viszonyított értékeit kevésbé befolyásolják az orientációból eredő 
hibák, mintha azokat más, nem orientálódó ásványok reflexióihoz viszonyítanánk. Föld
tani szempontból is sokszor elég csak az agyagfrakció összetételének ismerete. E dolgozat
ban -  a Ná r a y -Szabó I. és munkatársai (Péter É. — Kálmán A. 1964, Ná r a y - 
Szabó -  Péter 1964, 1967) által kidolgozott módszert alapul véve — annak lehetőségeit 
vizsgáljuk meg, hogy a bázisreflexiók intenzitása hogyan használható fel a mennyiségi 
meghatározás céljaira.

Az agyagásványok mennyiségi meghatározása a NÁRAY-SZABÓ — PÉTER T.-NÉ-féle
módszerrel

Az irodalomban számos közleményben találunk egyszerre többféle agyagásványról 
relatív intenzitás-adatokat, amelyekből kiszámíthatók a Náray-Szabó — PÉTERNÉ-féle 
konstansok relatív értékei még akkor is, ha a dolgozatok szerzői — e módszert nem 
ismerve — azokat nem is adják meg kifejezetten. A konstansok relatív értékeinek 
kiszámítási alapja a Péterné és Kálmán (1964) által közölt alapképletből kö
vetkező:

Kl _ W l l±
Kj -  Wj • Ii

összefüggés, ahol

Kj és Kj az „i” és J ” az ásványok NÁRAY-SZABÓ -  PÉTERNÉ-féle konstansai (rövidítve: „N -S z-  
P-állandók”)

Wj és Wj az „i” és , j ” az ásványok súlyaránya a mintában és
Ij Ш. Ij az „i” és , j ” az ásványok kiválasztott bázisreflexióinak intenzitása.
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Az összehasonlíthatóság kedvéért ügy számítottuk át a közölt adatokat, hogy egy 
minden esetben előforduló ásvány konstansát egységnyinek választottuk (Kj = 1). E célra 
legalkalmasabbnak a kaolinit látszik, amelynek legállandóbb a szerkezete és összetétele az 
agyagásványok közül és így leginkább várható, hogy bázisreflexiójának intenzitása is 
állandó. Az átszámítással kapott adatokat az 1. táblázat foglalja össze. Az alapul vett 
irodalmi adatok a következő egységes kísérleti körülmények között végzett mérésekből 
származnak:

— diffraktométeres intenzitásmérés,
— intenzitás merőszáma: csúcsterület,
— CuK^-sugárzás,
— orientált vagy közel orientált preparátum (smear-on-glass módszer, mintatartóba 

felülről betöltött anyag lesimítva stb.; néhány nem-orientált preparátumról kapott 
eredményt is figyelembe vettünk, ezeket külön megjelöltük).

Az 1. táblázatból kitűnik, hogy még az így kiválasztott adatok között is lényeges 
különbségek vannak, bár az azonos tendenciák a legkülönbözőbb eredetű mérési adatok
ban is megnyilvánulnak. Ezek a különbségek természetesen részint azokból a*kisebb 
kísérleti különbségekből adódhatnak, amelyeket már nem tudtunk figyelembe venni az 
összehasonlításkor, de véleményünk szerint elsősorban a vizsgált ásványok változatosságá
nak tulajdoníthatók, annak, hogy ugyanazok a nevek az egyes szerzőknél nem jelentenek 
azonos összetételű és szerkezetű fázisokat. Ez a körülmény már több kutatót indított 
szkeptikus következtetésekre a kvantitatív meghatározás lehetőségeit illetően (pl. 
VAN DER MAREL 1966).

E nehézségeket e dolgozatban úgy kíséreljük meg csökkenteni, hogy az egyes 
ásványcsoportokon belül meghatározzuk a bázisreflexiók intenzitását legjobban befolyá
soló tényezőket és ezek segítségével pontosabban körülhatároljuk a legfontosabb agyag
ásványok esetében a konstansok érvényességi határát. Végső célunk az, hogy ezeknek az 
ásványtani tényezőknek megtaláljuk a röntgendiffraktogramon mérhető mérőszámait és 
így a konstansok változását e mérőszámok függvényében tudjuk megadni.

Bázisreflexiók intenzitásarányainak meghatározása számítással

Az egyes reflexió-intenzitások abszolút értékének, valamint a kísérleti technika 
módosító függvényeinek ismeretében teljes biztonsággal meg lehetne határozni a kvantita
tív módszerek függvényállandóit. A számított intenzitások arányából meghatározhatók a 
Náray-Szabó -  PÉTERNÉ-féle konstansok. A feladat összetettsége miatt több részre 
kell tagolni a problémát és- így megoldani. Az első lépés az ideálisan mozaikszerkezetű és 
a bázislap síkjával a röntgenpreparátum síkjában tökéletesen orientált agyagásvány-por 
abszolút reflexió-intenzitásának a kiszámítása, az irodalomban található adatokból. A 
következő lépés a reális kristályszerkezet, majd a reálisan előállítható orientációs 
viszonyok figyelembevétele a kísérletek során.
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a) Az abszolút reflexió-intenzitás számítása

Por-diffrakciós módszereknél a reflexió abszolút intenzitását az ún. Darwin- 
egyenlet írja le:

, 0  e4X3Vs A T c2 1
1 (hU) = 32 m2 c2 R ’ P Ф(Ш) F (hld) Ü  ’

amelyben:
i°(hkl) a keresett abszolút intenzitás a primer sugárra vonatkoztatva 
e, m, c egyetemes állandók az ismert dimenziókkal 
\  a hullámhossz
Vs a primer sugárral átjárt mintatérfogat (cgs)
A az alkalmazott röntgenmódszertől és a minta összetételétől függő abszorpciós állandó
T abszolút hőmérséklet
R a D.S. - kamra ill. a goniométerkor sugara (cgs)
p a multiplicitás tényező
ф(Ьк1) a kombinált Lorentz- és polarizációs faktor, az ún. szögfüggvény 
F(hki) a struktúrfaktor (struktúr-amplitúdó)
U a kristály elemi cella-térfogata (cgs)

A Darwin-egyenlet jelentősen egyszerűsíthető, ha mindig azonos készülékkel, közel 
azonos hőmérsékleten és szűk BRAGG-szögtartományban dolgozunk. Ezek a feltételek 
teljesülnek az agyagásványok bázisreflexióinak meghatározásakor, ezért a DARWiN-egyen- 
let a következő alakba megy át:

I°(hki) =  K ^yF 2(hkl) <í>(hki)5 ahol: К állandó.

Mint láttuk, a Náray-Szabó — PÉTERNÉ-féle konstansok számításához csak az 
I°(hki) intenzitások arányát kell ismernünk, ami azt jelenti, hogy a képletből а К konstans 
is kiesik. A fennmaradó tényezőket a szerkezet ismeretében és az izomorf helyettesítések 
függvényében számítottuk, felhasználva az irodalomban közölt struktúrfaktor adatokat.

b) A reális kristályszerkezet figyelembe vétele

Az agyagásványok esetében a rétegszerkezet lehetőséget biztosít szabályos és sza
bálytalan rétegsorrenddel létrejövő ásványok felépülésére is. Ha a rétegek önmagukban 
szabályosak és szabályos rövid periódussal ismétlődnek, hibátlan szerkezetű agyagásványt 
kapunk. Ezeken belül a különböző politip módosulatok jól észlelhető, de finom különbsé
geket mutatnak, amelyek sokszor önálló elnevezést tesznek lehetővé lényegében véve 
ugyanannál az ásványnál. Ha sem a rétegsorrend, sem a rétegek felépülése nem szabályos, 
akkor szabálytalan, kevert rétegű, rosszul kristályosodott és átmeneti jellegű agyagásvá
nyok jönnek létre. A szabályos agyagásványoknál elméletileg nincs akadálya annak, hogy 
akár számítással, akár részben kísérleti, részben elméleti úton meghatározzuk a Darwin- 
egyenlet szerkezeti állandóit. A szabálytalan felépülésű ásványoknál azonban fokozódnak
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a nehézségek és gyakorlatilag számíthatatlanok az állandók, ha mind a rétegsorrend 
mind a rétegszerkezet szabálytalan.

Szabályos szerkezetek esetében pontos intenzitás-adatokat nyerhetünk a szerkezet
módosító izomorf helyettesítések ismeretében. Ezeket gyakran a röntgendiagramból is ki
olvasható paraméterekkel ellenőrizhetjük. Kis agyagásvány-koncentráció és sok kompo
nenst tartalmazó kőzet esetében azonban a szükséges információt csak nagy bizonytalan
sággal tudnánk megkapni. Ilyenkor segítséget jelent az agyagásványok dúsítása, de sokszor 
még ez sem elég és így sem jutunk kellő információhoz. Ezen a ponton szükségessé válhat 
a termikus és infravörös spektroszkópiai vizsgálatok bevonása is.

Azt lehet mondani, hogy a reális kristályszerkezet hatását legtöbbször számításba 
lehet venni a szabályos szerkezetű agyagásványoknál. A szabálytalan szerkezetek esetében 
mindig meg kell elégedni nagyobb összefoglaló csoportok meghatározásával. Itt tehát nem 
beszélhetünk mennyiségi meghatározásról.

c) A preparátum orientációs hibáinak figyelembe vétele

Az abszolút intenzitásadatok olyan preparátumra vonatkoznak, amelynek a síkjával 
párhuzamosan helyezkednek el az agyagásvány-lemezkék. Ez a követelmény a gyakorlat
ban nem valósítható meg tökéletesen a kőzetben jelenlevő, nem-pikkelyes alakú egyéb 
ásványszemek miatt, ezért a mért bázisreflexió-intenzitások mindig kisebbek a számított
nál. Az eltérés függ a preparátum-készítés módjától és a kérdéses agyagásvány alaki 
tényezőjétől. A két tényező egyetlen korrekciós állandóba foglalható egy adott prepará- 
ciós technikánál. A korrekció alapja az, hogy megmérjük egy bázis- és egy prizma-reflexió 
intenzitását és ezek hányadosát összehasonlítjuk ugyanezeknek az elméleti intenzitás-há
nyadosával, pl.:

így:

A főbb agyagásvány-csoportok áttekintése

Kao Unit-csoport
A kaolinit-csoportban az izomorf helyettesítés lehetősége erősen korlátozott, ezért 

az intenzitás-változásokat elsősorban csak a szerkezeti rendezetlenség és a szemcsenagyság 
okozza. E két tényező hatását a porfelvételen a 001 csúcs félmagasság-szélességével (B°) 
szokás jellemezni. B° függvényében vizsgálva 001 intenzitását, ill. ebből számított 
konstansát (К), a 2. táblázaton látható értékeket kapjuk (ha a legélesebb reflexiójú 
kaolinitek konstansát az egyes vizsgálatsorokban mind 1-nek tekintjük).

A 2. táblázaton közölt adatsorhoz a következő megjegyzéseket tehetjük:
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Ко = a közölt vizsgálati adatsor legélesebb reflexiójú (B° = minimális) 
kaolinitjének konstansa 

* = szóbeli közlés

A kaolinit 001 reflexiójának konstansa a csúcs szélesedésével párhuzamosan nő 
Br in d l e y  — Ku r t o ssy  (1961, Fig. 3) adatai alapján. D ’ja k o n o v  adataiban nem 
vehető észre ilyen egyértelmű összefüggés, ha a méréshez felhasznált ásványok szennyező
déseinek mennyiségét is számításba vesszük (1. ábra; az eredeti adatokat a nem-szerkezeti

0,20 0,30  0 ,40  0 ,50

B(001)

1. ábra. összefüggés a kaolinit 0 0 1  ref
lexiójának félmagasságban mért szélessége 
[B(001)j és intenzitása [Ikorr. (001)] kö
zött D’JAKONOV (1963) adatai alapján
Ikorr. (0 0 1 ) önkényes egységekben, B(0 0 1 ) 

2ü° egységekben vannak megadva

Fig. 1. Relationship between the half peak 
breadth of kaolinite B(001) and its inten- 
sity Icorr (001) on the basis of DIAKHO- 

NOV’s data (1963)
Icorr (0 0 1 ) is plotted in arbitrary units and 

В (001) is in 2i5° units

és az orientációs index figyelembe vételé

vel szennyeződésmentes é$ egyformán orien
tált anyagokról kapható intenzitásokká szá
moltuk át). Saját adataink (V iczián  1967) 
igen jól egyeznek egymással, bár csak három 
különböző ásványt vizsgáltunk meg. Fied ler  
igen nagyszámú, különböző típusú kaolinitet 
vizsgált meg, adatait — önkényesen — az 
1,2 K/K0 értéknél két csoportra bontottuk (ez 
a határ kb. 0,4° B-nak felel meg). Fied ler  
egy későbbi dolgozatában (1969) a következő 
eredményre jut: „az erős rendezettségi különb
ségek ellenére a legtöbb kaolinit bázisreflexiói
nak intenzitása jobban egyezik, mint az az 
eddigi közleményekből kitűnt”.

Mindezek alapján célszerűnek látszott a 
0,6° В értéknél kisebb szélességű kaolinitek 
konstansát egységesen 1-nek tekinteni. Ezzel a 
rendelkezésünkre álló adatok alapján kb. 10%-os 
hibát követünk el.

A N—Sz—P-állandók számításakor is 1,00-
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neje tekintettük a kaolinit konstansát. Az abszolút kaolinit-intenzitás számításánál 
Brindley és Robinson (1946) struktúrfaktor-adatait használtuk fel.

A kaolinitre kapott, viszonylag jól egyező adatok is csak bizonyos megszorításokkal 
érvényesek. Brindley és Kurtossy rámutatott az orientációs fok állandó szinten 
tartásának fontosságára ■{ 1961, 1962). Ha ezt sikerül is megvalósítani, igen kis szemcse
nagyságú kaolinitek, talajok, latentes kőzetek igen rosszul kristályosodott, vagy amorf 
hártyával bevont kaolinitásványai a fentieknél lényegesen gyengébb reflexiós intenzitáso
kat (nagyobb N -S z-P  konstansokat) adnak (van der Marel 1961, 1962, 1966). 
Nem érvényes az intenzitás viszonylagos állandósága szerves anyag jelenlétében sem: Oppitz 
(1958) szerint már néhány % szerves anyag (humusz) is jelentősen lecsökkenti a kaolinit 
reflexióinak intenzitását. Ilyen esetekben a konstans az előbbiek többszöröse is lehet.

Az amorf hártyabevonat ill. a mikrokristályos szennyezés hatása esetenként csök
kenthető ezeknek az anyagoknak az óvatos leoldásával. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 
önmagában a N—Sz—P módszer egyébként is csak akkor használható, amikor az amorf 
anyag mennyisége elhanyagolható a kristályos fázis mennyisége mellett.

Klorit-csoport

A klorit-csoporton belül a bázisreflexiók intenzitását befolyásoló tényezők közül 
elméletileg legjobban az oktaéderes pozícióban való Fe (+Mn+Cr+Ti)-*Mg helyettesítés 
hatása ismert. A Brown (1955),
Brindley és Gillery (1956), vala
mint Ovcsinnikov (1971) által szá
mított F(001) struktúrfaktorok érté
keiből kitűnik, hogy ez az izomorf 
helyettesítés csak a páros rendű bázis
reflexiók intenzitását befolyásolja, a 
páratlan rendűekét nem. Ennek alapján 
célszerűnek látszana valamelyik párat
lan rendű reflexiót kiválasztani a kvan
titatív analízis céljaira. 001 kevésbé al
kalmas, mert a montmorillonit zavar
hatja. Alkalmasabb a 003, ennek 

»konstansa számításunk szerint minden 
kloritra egyöntetűen 4,4, ha a vas meg
oszlását a „talk” és „brucit” rétegek 
között szimmetrikusnak tételezzük fel 
(5. ábra).

A 003 reflexió hátránya viszont, 
hogy sokkal kisebb intenzitású, mint a 
páros rendű 002 és 004 reflexió. Való
színűleg ez az oka, hogy a legtöbb 
szerző mégis a 002 intenzitását méri.
Mint az 1. táblázatból látható, ennek

2. ábra. A klorit 002 reflexiójára vonatkozó N-Sz-P- 
féle állandó értékének változása az oktaéderes pozíci
óban levő" vasatomok számának (FeVI) függvényében 
( 6  oktaéderes pozíciót alapul véve; FeVI-megoszlás 
aszimmetriája a „talk”- és „brucif’-rétegek között: 0 )
Fig. 2. Variation of the NÁRAY-SZABÓ-PÉTER 
constant concerning with the 0 0 2  reflection of 
chlorite in function of the number of iron atoms 
(FeVI) in octahedral position (taking intő considera- 
tion 6  octahedral positions; the asymmetry of FeVI 
distribution between the „talc” and the „brucite” 

layers is taken equal to 0 )
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intenzitását szinte egyöntetűen egyenlőnek veszik a kaolinit 001 csúcsának intenzitásával 
(tehát konstansa 1). Ez az egyöntetűség azonban inkább a bizonytalanságnak köszönhető, 
mint a pontos adatoknak. Ez abból is látszik, hogy a legtöbb szerző nem adja meg az általa 
vizsgált klorit Fe- és Mg-tartalmát, ez pedig, mint láttuk, befolyásolja az intenzitást.

Fig. 3. Working curves fór determination of octahedral iron- 
content (FeVI) of chlorites (taking intő consideration 6  

octahedral positions; the asymmetry of FeVI distribution 
between the „talc” and the „brucite” layers equals 0 )

Ugyanakkor ez a csúcs egybeesik a kaolinit 001 csúcsával, és az, hogy a két ásványra azonos 
konstanssal számolnak, szétválasztásuk nehézségéből is eredhet (1. alább).

Számítással meghatároztuk az oktaéderes pozícióban levő vastartalom (FeVI) függ
vényében a (002) reflexió N—Sz—P-féle állandóinak változását (2. ábra). Mint a 2. ábrából 
látható, 002-nek 1 körüli konstansa csak FeVI«̂ 4 esetén van.

E meggondolások alapján célszerűnek látszik az FeVI-tartalom ellenőrzése magából 
a diffraktogramból. Ennek meghatározására az említett struktúrfaktor-adatokból kiszá
molható, ugyanannak az ásványnak különböző reflexióira vonatkozó intenzitás-arányai
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miatt kedvezőtlen, az összefüggést

alkalmazni (3. ábra), mivel az előbbi érzé
kenyebb, az utóbbi pedig zavarmentesebb, 
mint a PETRUK-féle összevonás.

Jelentős tényező a Fe aszimmetrikus 
megoszlása a klorit „talk”- és „brucit”- 
rétegei között, mert ez a páratlan rendű 
reflexiókat is befolyásolja. Ezt Petruk

1(005)
ellenőrizhetjük, amely szimmetrikus meg
oszlás esetén kb. 3-mal egyenlő. Az álta
lunk számolt görbe ettől kissé eltér (4. 
ábra). Az eltérés okát nem ismerjük, mert 
Petruk nem közli az általa használt 
számítási eljárást. A 4. ábra ismeretében 
meg tudjuk határozni az aszimmetrikus 
vas-megoszlásű kloritok 003 reflexiójának 
tényleges N—Sz—P-féle állandóit (5. ábra).

A klorit-csoporton belül lehetséges 
többi izomorf helyettesítés, így a tetraéde
res SiIV— A1IV és az oktaéderes AlVI—MgVI-helyettesítéskevéssé befolyásolja a struktúrfak- 
torokat, ezért hatásuk a FeVI-helyettesítés mellett elhanyagolható. Külön csak a dioktaéde- 
res Al-kloritot (sudoitot) érdemes megemlíteni, amelynél a 002 reflexió konstansa 1-nél 
lényegesen nagyobb, a 003 reflexió konstansa a trioktaéderes kloritokéhoz hasonló lehet 
[Brindley és Gillery (1956) struktúrfaktor-adatai alapján].

Nincs egyelőre adatunk arra, hogy a politípia milyen mértékben befolyásolja az 
intenzitást. Csökkenti a lehetséges hibát az a tapasztalat, hogy a természetben előforduló 
kloritok többsége egyféle politíp módosulathoz (Ilb) tartozik (Brown és Bailey 1962).

4. ábra. Határozó görbe a kloritok „brucit”-rétegé- 
ben helyet foglaló többlet-vas Ш. vas-hiány meg

határozásához
„A” görbe: BRINDLEY és GILLERY (1956) 
structurfaktorai alapján általunk számolt határozó 
görbe; görbe: PETRUK (1964) határozó

görbéje

Fig. 4. Working curve fór determination of iron 
excess or iron deficit in the „brucite” layer of 

chlorites
Curve „A”: working curve calculated by the 
present authors on the basis of the structure factor 
values of BRINDLEY and GILLERY (1956); 
curve „B”: working curve of PETRUK (1964)
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Az eddigi meggondolások csak 
viszonylag jól kristályos kloritokra vo
natkoznak. Gyengén kristályos „talaj- 
kloritok” (v a n  d e r  Ma r e l  1964), 
montmorillonitból fémhidroxid beépü
lésével keletkezett kloritszerű komp
lexek reflexiós képessége a jól kris
tályosodott kloritokénál sokkal kisebb, 
ennek megfelelően konstansa 1-nél sok
kal nagyobb lehet.

Kaolinit és klorit meghatározása 
egymás mellett

5. ábra. A klorit 003 reflexiója N-Sz-P-féle állandójá
nak változása, ha a vas egyenlőtlenül oszlik meg a 

„talk”- és a „brucit’ -rétegek között
Fig. 5. Variation of the NÁRAY-SZABÓ-PÉTER 
constant of the 003 reflection of chlorite, if iron is 
disproportionately distributed between „talc” and 

„brucite” layers

Mint láttuk, a 7 A-nél mért 
intenzitása a kaolinit és klorit együt
tes mennyiségére jellemző. Ezt szét 
kell osztanunk a két ásvány között 
akkor is, ha a két ásvány mennyi
ségét 002 alapján akarjuk megha
tározni, és akkor is, ha a klorit 
összetételét Pe t r u k  módszerével kí
vánjuk ellenőrizni.

A z irod a lom  leggyakrabban a k ét ásványnak a 3 ,5  Ä  körüli r e flex ió k  alapján való 
elválasztását ajánlja. G ib b s  ( 1 9 6 7 )  határozó-görbét k ö z ö l, ahol a k a o lin it/k lo r it sú lyarányt

az | | з ^ "2  intenzitásarány függvényében ábrázolja (I = csúcsmagasság). Jo h n s  et al.

(1954), B is c a y e  (1964, 1965) és He n d e r s o n  (1971) szerint első közelítésben a 12 Ä- 
nél levő csúcs intenzitása a kaolinit és klorit között a 3,5 Á körüli 002 indexű kaolinit-csúcs 
(d = 3,58 Ä) és 004 indexű klorit-csúcs (d = 3,52 Ä) intenzitásának arányában osztható 
szét. E szétosztási mód feltételezi az intenzitások arányának állandóságát mindkét

ásványnál. Számításaink szerint annyiban módosul ez a kép, hogy a klorit intenzitás

arányát nem lehet állandónak venni, mivel annak értéke függ a vastartalomtól. Feltehető, 

hogy a kaolinit | | qq^  aránya is változik a kristályossági fok függvényében (S t ö r r  1966),

ez azonban még nem bizonyított tény. így pl. a D ’ja k o n o v  (1963) adataiból számított
1(001)
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ahol C a klorit FeVI-tartalmától 
függő arányossági tényező, amelyet 
számításaink alapján a 6. ábra ad 
meg. Az 1:1 arányú megosztás 
(C = 1) tehát csak FeVIí=«2 esetben 
jogosult.

Csillám-agyagásványok csoportja

Az 1. táblázatban — az egyes 
cikkek eredeti adatainak megfelelő
en — külön tüntettük fel a muszko- 
vit (szeneit) és illit konstansait. 
Szembetűnő a két ásvány konstansai 
közötti különbség: míg a muszkovité 
1 körül mozog, az illité 2, 3, sót 
egyes szerzőknél még több is lehet.

Legfontosabbnak tehát az lát
szik, hogy e két ásványt és átmene
teiket el tudjuk különíteni a röntgen
diagramon. A két ásvány kémiai ösz- 
szetételében (1), politip módosula

té ábra. Határozó görbe a 7 A-ös kaolinit/klorit egybe
eső reflexió intenzitásának szétosztásához, a kaolinit 
(002)/klorit (004) intenzitásmegoszlás segítségével a 
klorit FeVI-tartalma függvényében, BRINDLEY és 
ROBINSON (1946), Ш. BRINDLEY és GILLERY (1956) 

strukturfaktorainak felhasználásával
Fig. 6. Working curve fór the Separation of the interfering 
intensity of 7 A kaolinite/chlorite reflection with the 
aid of kaolinite (002)/chlorite (004) intensity distribution 
in function of the FeVI content of chlorite, using the 
struetilre factor values of BRINDLEY and ROBINSON 
(1946) and BRINDLEY and GILLERY (1956), res- 

pectiveíy

tában (2), kristályossági fokában (3), valamint uralkodó szemcsenagyságában (4), külön
bözik egymástól. Ezek közül

1. a kémiai összetétel nem határozható meg egyértelműen röntgendiffrakcióval 
(1. alább);

2. a muszkovitra а 2M, ritkábban az 1M politip módosulata, az illitre a rendezetlen 
lMd módosulat jellemző. Ezek hkl reflexióik alapján jól megkülönböztethetők (Y o d e r — 
Eu g s t e r  1955), de ha keverten fordulnak elő a kőzetben, pontos arányuk megállapítása
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illitben levő „szerkezeti feszültségektől” függ, a szemcsenagyság csökkenése és a csúcs
kiszélesedés között nem találtak jó összefüggést.

Mindezek figyelembe vételével legegyszerűbbnek látszik a dioktaéderes muszkovit— 
illit sort a d = 10 A-ös bázisreflexió kiszélesedésével jellemezni. Erre több empirikus 
jellemző terjedt el: We a v e r  (1960)-féle „élességi arány”, Ku b l e r  (1966)-féle „kristályos
sági fok”, félmagasság-szélesség 2 ^-egységekben (B°, D ’ja k o n o v  1963), csúcs „nyílás
szöge” (D ° , Laph a m  — Já r ó n  1964) stb. Sajnos ennek ellenére az egyes szerzők -  az 
„illit”, illetve „szericit” , „muszkovit” megjelöléseken kívül -  a legritkább esetben jellem
zik az általuk mennyiségileg vizsgált ásványt valamilyen ilyen mértékszámmal, így arra 
nézve, hogy a konstans hogyan változik a csúcskiszélesedés függvényében, csak kevés

7. ábra. A dioktaéderes csillámok 001 reflexiójának 
intenzitásváltozása a csúcskiszélesedés függvényében 

D’JAKONOV (1963) mérési adatai alapján 
I = a 001 csúcs korrigált intenzitása önkényes 
egységekben, a csúcsterülettel mérve, a minták szeny- 
nyeződéseinek és vastartalmainak figyelembe vételével. 
B(001) = a 001 csúcs félmagasságban mért szélessége 
2t?° egységekben. — 1. Muszkovit, 2. glaukonit, 3. illit 

(„hidrocsillám”)
Fig. 7. Variation of the intensity of the 001 reflections 
of dioctahedral micas in function of peak-broadening 

on the basis of DIAKHONOV’s data (1963)
I = corrected intensity of the 001 peak is in ar- 
bitrary units, measured by the peak area and con- 
sidering the contamination and iron content of the 
samples. B(001) = breadth measured at peak-half 
height of the 001 reflexión in 2tf° units. — 1. 
Muscovite, 2. glauconite, 3. illite („hydromica”)

kristályos muszkovit (B = 0,28°) kons
tansának az ülitek (B = 0,68 — 0,98°) 
konstansa csak 1,8—2,2-szerese. A kons
tans az ülitek csoportján belül B-vel 
nem mutat egyértelmű összefüggést, de 
inkább kissé növekszik, mint csökken.

Saját megfigyeléseink szerint 
(V iczián  1967) egy viszonylag éles 
csúcsú (B = 0,54°), hidrotermális ere
detű lM—lMd—illit konstansa a 2M- 
muszkoviténak csak 1,2-szerese volt.

Mo ssm a n  et al. (1967) közölt 
adatai alapján az általuk vizsgált, igen 
széles bázisreflexiójú Fithian illit (B = 
1,4°) konstansa 1,5 — 1,8. Ez az érték 
is arra utal, hogy még az igen ren-
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dezetlen ülitek konstansa sem változhat túl nagy 
határok között, ha intenzitásnak a csúcsterüle
tet tekintjük.

Az eddig elmondottak azonban csak kis 
vastartalmú, Al-ban gazdag Iliitekre és muszko- 
vitokra vonatkoznak. Az oktaéderes réteg vas
tartalma jelentősen megnöveli a 10 Ä-ös csúcs 
intenzitását és ezzel együtt lecsökkenti konstan
sát. D ’j a k o n o v  (1963) számításai alapján -  2 
oktaéderes pozíciót figyelembe véve — ha a 
FeVI-tartalom 0,03-ról 0,72-re növekszik, a 
konstans mintegy a felére, 0,51-szeresére 
csökken. Saját számításainkban a dioktaéderes 
AlVí—FeVi helyettesítést vettük figyelembe 
(8. ábra). A kapott eredmények összhangban 
vannak az eddig elmondottakkal.

A csillámok FeVI-tartalmának meghatáro
zása a diffrakciós adatokból csak elég nagy 
bizonytalansággal lehetséges. A bo tengely, ill. 
d(060) mérésével csak az (Fe+Mg)vi együttes 
mennyiségét határozhatjuk meg a muszkovit— 
fengit sorra C r o w l e y  -  R o y  (1964), C i p r i a n i  

et al. (1968), S c h w a n d e r  et al. (1968), az illi- 
tekre H o w e r  — M o w a t t  (1966) és M a x w e l l

— H o w e r  (1967) adatai alapján (9. ábra).

Hasonlóképpen az —Щ— bázisreflexiók inten

zitásaránya is mind a FeVI, mind a MgVI-tartalommal párhuzamosan növekszik, bár a 
Fevl függvényében sokkal erősebben ( B r a d l e y  — G r im  in B r o w n  1961, K l i n g e b i e l

— L a t o u c h e  1962, E s q u e v i n  1969). így mindkét adatból csak felső határt kapha
tunk a FeVI mennyiségére. A (Fe + Mg)VI összegen belül a két kation arányának

1(004)becslésére H ü b n e r  (1968) az intenzitásarányt ajánlotta, amely igen érzékenyen

változik az Fe/Mg hányados függvényében. Ugyanakkor a rétegközti К-tartalom csök

kenése is növeli 001 intenzitását. A kálium mennyiségét is az hányados

segítségével határozhatjuk meg (10. ábra), bár a kísérletek szerint elég nagy szórás
sal (W h i t e  1962, W h i t e  et al. 1961, W e a v e r  1965, N e m e c z  — V a r j ú  1970). 
Ha tehát pl. d(060) helyzetéből látszik, hogy a csülám nem ideálisan Alvi-

tartalmú, j| qq^  elsősorban már nem a káliumra jellemző, így a nagy (Fe +

Mg)VI-tartalmú csillámok К-tartalmának meghatározására ez a módszer nem alkal
mas.

8. ábra. A 10 A-nél levő reflexió N-Sz-P-féle 
állandójának függése a dioktaéderes csillá
mok oktaéder rétegében helyet foglaló vas
atomok számától és a rétegközti K-tarta- 
lomtól, BROWN (1955) struktúrfaktorait 
felhasználva és a (K, H2 0>2 (Al, Fe)VI4 
(Al, Si)g O20  (OH)4 képletet alapul véve

Fig. 8. Dependence of the NÁRAY-SZABÓ 
—PÉTER constant of the 10 A reflection 
on the number of iron atoms taking place 
in the octahedral layer of dioctahedral 
micas and on the interlayer К content, 
utilising of the structure factor'values of 
BROWN (1955) and the following formula: 
(K,H2 0 ) 2  (Al, Fe)VI4  (Al, Si) 8  O2 0 (OH) 4
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Ilyen esetekben tájékoztatást nyújthat az, hogy bizonyos laza összefüggés van a 
К-tartalom csökkenése és a 001 csúcs kiszélesedése között í s (L a ph a m  -  Já r ó n  1964): 
széles 001 reflexió biztosan kis К-tartalmat jelent, éles csúcsa azonban a legkülönbözőbb 
К-tartalmú üliteknek is lehet.

Az összetételből eredő, intenzitást befolyásoló tényezőket tehát a röntgenfelvétel
ből nehéz ellenőrizni. Javítja viszont a helyzetet, hogy a különböző tényezők hatásai a

9. ábra. összefüggés a dioktaéderes 
csillámok oktaéderes rétegének (Fe + 
Mg)VI tartalma [C>2 o(OH)4-re szá
molva] és d(060) értéke között, kü

lönböző szerzők adatai alapján
1. Muszkovit és fengit (SCHWÄNDER 
et al. 1968), 2. szintetikus muszkovit 
-fengit sor (CROWLEY-ROY 1964),
3. muszkovit (D’JAKONOV 1963),
4. Iliit (duzzadó réteg <15%  HOWER
—MOWATT 1966), 5. illit—montmo- 
rülonit kevert szerkezet (duzzadó ré
teg >  15%, HOWE R—MOWATT
1966), 6. illit (D’JAKONOV 1963),
7. glaukonit (D’JAKONOV 1963),
8. MAXWELL—HOWER (1967) ha
tározó görbéje HOWER—MOWATT 
(1966) adatai alapján, 9. SASSI (1972) 
által javasolt muszkovit—fengit határ

Fig. 9. Relation between the content 
of (Fe + Mg)VI of the octahedral 
layer of dioctahedral mica (calculated 
in O2 0 (OH)4) and the value of d(060) 

according to different authors
1. Muscovite and phengite (SCHWAN
DER et al. 1968), 2. series
of synthetic muscovite—phengite 
(CROWLEY-ROY 1964), 3. musco
vite (DIAKHONOV 1963), 4. ülite 
(swelling layer content < 1 5  %, 
HOWER—MOWATT 1966), 5. ilüte- 
montmorillonite mixed structure 
(swelling layer content >  15 %, 
HOWER—MOWATT 1966), 6. illite 
(DIAKHONOV 1963), 7. glauconite 
(DIAKHONOV 1963), 8. MAXWELL 
-HOWER (1967) working curve 
relying on data of HOWER—MOWATT 
(1966), 9. muscovite—phengite boun- 
dary as suggested by SASSI (1972)
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természetben általában szerencsésen kiegyenlítődnek. A muszkovitnak illitbe való átmene
te során a szemcsenagyság és a szerkezeti rendezettség csökkenése növeli az ásvány 001 
reflexiójának N-Sz-P-konstansát, ugyanakkor ezzel általában együtt jár a (Fe+Mg)VI 
tartalom növekedése és a К-tartalom csökkenése, amelyek viszont csökkentik fenti 
konstans értékét. Bár -  mint az 1. táblázatból látható — az ülitek konstansa általában 
nagyobb a muszkovitokénál, ez a különbség nem olyan nagy, mint azt külön-külön a 
tényezők alapján várni lehetne. így pl. a D ’ja k o n o v  (1963) által közölt ülitek konstansai 
— e tényezők együttes hatására — 1,4—2,1 között mozognak.

10. ábra. összefüggés ülitek K2 O tartalma és "|^qq2 )~ intenzitás aránya
között, különböző szerzők adatai alapján 

a) Intenzitás = csúcsmagasság, b) Intenzitás = csúcsterület. 1. WEAVER 
(1965), 2. WHITE et al. (1961): számított összefüggés, 3. WHITE et al.
(J961): kísérletileg talált összefüggés illit mesterséges kilúgozásával kapott 

anyagon, 4. NEMECZ-VARJU (1970)
Fig. 10. Relation between the K2 O content of ülite and the ratio of

1 (0 0 ?) lntens^y> according to the data of different authors
a) Intensity = peak height, b) intensity = peak агеа. 1. WEAVER (1965),
2. WHITE et al. (1961): calculated relationship, 3. WHITE et al. (1961): 
experimental relationship obtained fór a material gained by artificial 

leaching of ülite, 4. NEMECZ-VARJÚ (1970)

A jóf kristályos csülámokon belül a muszkovit és a fengit konstansai között különb
séget kell tenni, ez utóbbi nagyobb vastartalmának megfelelően.

Számításaink szerint is a dioktaéderes csülámok N—Sz—P-féle konstansai erősen 
függnek az oktaéderes réteg vastartalma mellett a rétegközi K-tól (8. ábra). Látszólag 
ellentmondás, hogy a nagy К-tartalom növeli a N—Sz—P-konstans értékét, míg a kísérleti 
adatok szerint a muszkovit konstansa kisebb az illiténél. Ez azonban csak azt mutatja, 
hogy a két ásvány reflexiós képességének különbsége elsősorban nem К-tartalmuk különb
ségéből ered, hanem a 239. oldalon levő 4. pontban említett tulajdonságok eltéréséből.

Metamorf kőzetekben a metamorfózis előrehaladtával növekszik а К helyettesítése 
Na-mal, így egyes esetekben ennek a helyettesítésnek az intenzitásra gyakorolt hatását is
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figyelembe kell venni, bár a Na csak kisebb mértékben változtat a bázisreflexió erősségén. 
NaA csillámban levő ^  arány meghatározására Zen és Albee (1964) ill. Guidotti (in

F re y  1969) adott meg egy-egy összefüggést d(002)-vel, amelyeket Cipr ia n i et al. (1968) 
tovább javított b0 figyelembe vételével.

A kaolinithez hasonlóan már néhány % szerves anyag is erősen lecsökkenti az illit 
bázisreflexióinak intenzitását (Hübner 1968).

Montmorillonit-csoport
Mivel a montmorillonit-szerkezet alapeleme is csillámszerkezetű szilikátréteg, az 

oktaéderes Fe-tartalom, amely itt is lényegesen megnöveli 001 intenzitását (Wieg m ann  
et al. 1966, Fig. 5.), első közelítésben a montmorillonit-csoporton belül is a b0 tengely, 
Ш. d(060) mérésével határozható meg (9. ábra).

A 001 csúcs kiszélesedése a szerkezeti rendezettség és a szemcsenagyság csökkenését
jelzi. D ’ja k o n o v  (1963) adatai szerint 
kis vastartalmú, Na-mal kezelt mont- 
morillonitoknál (b0 = 9,00—9,03 Ä) jó 
összefüggés található 001 2 d° egy
ségekben mért félmagasság-szélessége 
(B°) és 001 intenzitása között (11. 
ábra). Éles csúcsok intenzitása a széles 
csúcsok többszöröse is lehet. Igen szé
les csúcsok (B = 1,45°) szinte teljesen 
eltűnnek.

A montmorillonit-csoporton be
lül az eddigieknél nagyobb szerepet ját
szik a rétegközti térben elhelyezkedő 
ionok és molekulák hatása a bázis
reflexió intenzitására. T a l v e n h eim o  
és White (1952, Table 1.) szerint a 
Na-montmorillonit esetében 1(001) 
mintegy a 3/4-e, a K-montmorillonit 
esetében az 1 /2-е a Ca- és Mg-mont- 
morillonit intenzitásának, ez utóbbiak 
azonban nem különböznek egymástól. 
F ied ler  (1966) adatai alapján egyes, 
természetes állapotukban is alkáli- 
montmorillonitok intenzitása kisebb, 
másoké nagyobb, mint a föld-alkáli 
Cheto-típusoké, bár az eltérés egyik 
irányban sem jelentős. Náray-S zabó  
I. és Pé t e r  T.-n é  (1964, 1967) a Na
változat intenzitását nagyobbnak talál-

11. ábra. összefüggés a montmorillonit-csoport 0 0 1  

reflexiójának kiszélesedése és intenzitása között D’JA- 
KONOV (1963) adatai alapján 

B(OOl): a 0 0 1  reflexió félmagasságban mért szélessége 
2  egységekben, 1 (0 0 1 ): a 0 0 1  reflexió intenzitása 
önkényes egységekben. — 1. Montmorillonit s.s., szám

adat: bo (A), 2. nontronit, 3. hektorit

Fig. 11. Relation between the 001 reflection breadth 
and the intensiíy of the montmorillonite group 

according to DIAKHONOV (1963)
B(001): breadth measured at peak-half height of the 
001 reflection in 2t?° units, 1(001): the intensity of 
001 reflection in arbitrary units. — 1. Montmorillonite 
s. str., numerical data: bo (A), 2. nontronite, 3. 

hektorite
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ta a Ca-változaténál. További ne
hézséget jelent, hogy emellett még 
e kationokkal való telítettség mér
téke is változhat és hatással lehet 
az intenzitásra (adatok K-, Ca-ra: 
Ta l v e n h e im o  -  Wh ite  1952; Mg- 
ra: Wie g m a n n  et al. 1966). Mind
ezek alapján elsősorban az okoz je
lentős bizonytalanságot, ha a réteg
közti térben jelentős mennyiségben 
vannak egy vegyértékű kationok 
[d(001) = 12-13 Ä].

E kationok zavaró szerepét 
úgy szokták kiküszöbölni, hogy egy
ségesen egyféle kationra cserélik le 
az ásvány valamennyi rétegközti 
kationját (pl. Mg-ra). Uralkodóan 
Ca-montmorillonitok [d(001) = 1 4 -  
15 Ä] esetén ez kevésbé szükséges, a 
Ca- és Mg-változat hasonló reflexiós 
képessége mjatt. Szerencsére üledé
kes kőzetekben a Ca-típus a legelter
jedtebb.

A montmorillonit hidratációs 
állapota és különböző szerves komp
lexek újabb, tényezőket jelentenek 
az intenzitás kialakulásában, ame
lyek a struktúrfaktoron kívül az 
elemi cella méretét és a kis 2 #- 
szögtartományban a reflexiós szög
re érzékeny trigonometrikus fak
tort is nagymértékben megváltoz
tatják.

7,2. ábra. A montmorillonitok N-Sz-P-állandóinak függé
se a (0 0 1 ) rácssík távolságtól és a rétegközi Mg** kation 

mennyiségétől
A számításnál felhasznált adatok: elemi cella ao és t>o pa
ramétere és az oktaéderes réteg kationjainak mennyisé
ge: BROWN (ed.) 1961, Table IV. 2. (2), (3), (4); réteg
közi kation és struktúrfaktorok: WIEGMANN et al. 1966, 

Abb. 7. (korrigálva)
A — Beidellit, rétegközi kation : 0,5 Mg**
В — Wyoming bentonit »> : 0,5 Mg**
C -  Beidellit »» : 0,3 Mg**
D -  Wyoming bentonit »» : 0,3 Mg**
E — Nontronit »» : 0,5, Mg**
F — Nontronit »» : 0,3 Mg**

jelentős különbség a kezeletlen és a szerves komplexben levő montmorillonitok konstansai 
között (1. táblázat).

Ezt igazolják számításaink is, amint azt a 12. ábra mutatja. Bár a rétegközi kationtól 
és a montmorillonitok vastartalmától függően jelentős eltérések vannak, ezek a különbsé
gek egy adott ásványon belül 14 Ä felett már nem jelentősek.

Minden görbe egy határérték felé tart a duzzadás erősödésével, sőt az egyes, 
egyébként kezeletlen állapotban eltérő N—Sz—P-féle állandót mutató montmorillonitok is 
közelebb kerülnek egymáshoz. A 12. ábrából az is látható, hogy az irodalmi adatok 
szórása valószínűleg a kristálykémiai adatok pontatlan ismeretéből származik. [Itt jegyez
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zük meg, hogy a 12. ábra konstansainak számításakor felhasznált struktúrfaktor-adatokról 
(Wie g m a n n  et al. 1966, Abb. 7.) fel kellett tételeznünk, hogy azokban — talán sajtóhiba 
folytán — egy nagyságrendi tévedés van. Ezt javítanunk kellett ahhoz, hogy a kísérleti 
megfigyelésekkel megegyező nagyságrendű N—Sz—P-konstansokat kapjunk.]

Az említett etilénglikolos és glicerines komplexeknek a montmorillonit meghatáro
zásában több előnyük is van: csökkentik az eltérő hidratációból és a különböző kicserél
hető kationokból adódó intenzitásingadozásokat, emellett elkülönítik a 001 reflexiót 
a szintén 14 Ä körül levő zavaró klorit- ill. vermikulit-csúcsoktól. Hátrányuk viszont, hogy 
ha duzzadó komponenst tartalmazó kevert rétegű ásványok is vannak a mintában, ami 
főleg az agyagfrakcióban igen gyakori, azoknak szintén a nagyobb d-értékek felé eltoló
dott reflexiói összeadódnak a montmorillonitéval. Másrészt az expandált illit-montmorü- 
lonit-típusú kevert szerkezet 001/002 reflexiója 9 -1 0  Akörül zavarhatja az illit meghatá
rozását is. Ilyenkor a 17-18 Á-ös csúcs területéből csak a minta összes duzzadó agyag
ásvány-tartalmára lehet közelítő becslést adni. A pontos meghatározás azért nem lehetsé
ges, mert nem ismerjük eléggé a kevert rétegű ásványok intenzitásának a glicerines, Ш. 
etilénglikolos kezelés hatására bekövetkező változását.

A kezeletlen állapotban, ill. szerves komplex formájában való kvantitatív meghatá
rozás nehézségeinek kiküszöbölésére több szerző hevítéssel kombinált módszert javasolt 
(S c h u l tz  1960, 1964; S u d o  et al. 1961 stb.): 300 °C-os hevítés hatására a nem duzzadó 
agyagásványok még változatlanok maradnak, míg a montmorillonit bázistávolsága 10 A-re 
esik össze, és így a hevített montmorillonit megnöveli a 10 A-ös csúcs intenzitását. Ezt a 
növekedést megkapjuk, ha kivonjuk a kapott intenzitásból az illit 10 Á-ös csúcsának 
hevítés előtti intenzitását. Ez a módszer feltételezi, hogy a 10 A-re összeesett montmoril
lonit 001 reflexiójának intenzitása megegyezik az illitével. Ez az azonos szerkezet miatt 
ugyan közelítőleg igaz lehet, de természetesen mindazokkal a tényezőkkel itt is számolni 
kell, amelyek a normális illit intenzitását is megszabják. Sc h ultz  (1964) adatai alapján a 
300 °C-ra hevített montmorillonit konstansa 0 ,8 —1,2-szerese az illitének, S u d o  et al. 
(1961) adatai alapján 1,1-szerese, tehát több zavaró tényezőtől függően ugyan, de lénye
gében megegyezik vele. Ugyanakkor a trioktaéderes montmorillonit ásványok (nontronit) 
hevített változatának konstansa pedig a vastartalmú illitekhez hasonlóan az alumínium-vál
tozatokénak 0,4-0,5-szöröse (S c h u l t z ).

Számításaink szerint (12. ábra) a 10 A-re „összeesett” bázistávolságú montmorillo
nit N—Sz—P-konstansa közel áll az illitéhez, de nagymértékben függ a rétegközi kationtól. 
Az oktaéderes vastartalom itt is erősen csökkenti a konstanst.

A hevítéses módszernek is hátránya, hogy ha olyan kevert rétegű ásvány van a 
mintában, amelynek egyik komponense 10 A-ös ásvány a másik komponense montmoril
lonit vagy vermikulit, ez utóbbiak hevítésre szintén 10 A-re esnek össze és nem választ
hatók el a tiszta montmorillonittól.

Kevert rétegű agyagásványok

A kevert rétegű agyagásványok bázisreflexióinak intenzitását mindazok a tényezők 
befolyásolják, amelyek szélső összetevőik intenzitását is megszabják. E tényezők ellen
őrzése a diffraktogramból itt még nehezebb, mert a bázisreflexiókat e célra nem alkalmaz
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hatjuk. így elsősorban csak a b0 tengely alapján különböztethetjük meg a vasban gazdag 
Ш. szegény típusokat (9. ábra). Emellett egy mintában általában az átmenetek egész sorát 
találjuk, ami tovább nehezíti a konstans pontos meghatározását.

Elméletüeg a reflexiós intenzitás eddig tárgyalt tényezőihez egy újabb tag járul, az 
űn. „keverési függvény”, mely a kevert szerkezetben résztvevő komponensek minőségétől, 
arányától és a rétegsorrend szabályosságának mértékétől függ (Ma c Ew a n  et al in 
Bro w n  1961). A keverési függvény lehetséges típusaival Ma c Ew a n  (1961) foglalkozott. 
E tényezőket azonban egy egyszerű röntgenfelvételből nem lehet meghatározni, Így 
általában a keverési függvényt sem ismerjük, csak bizonyos feltételezéseink lehetnek.

Legegyszerűbb esetben a kevert szerkezet kétkomponensű és a rétegsorrend teljesen 
szabálytalan. Egy ilyen esetre Mo ssm a n  et al. (1967) meghatározta a relatív intenzitáso-

3. táblázat

kát a két komponens arányának függvényében, ha a két komponens , csillám- és 
montmorillpnit-típusú réteg. Adataik alapján a 001/001 reflexióra a 3. táblázaton talál
ható relatív konstansok adódnak (a 10 Á-ös komponens konstansához viszonyítva; 
I = csúcsterület).

A konstans tehát először gyorsan, majd lassabban csökken a montmorillonit-kompo- 
nens arányának növekedésével. E hányad -  szintén teljesen szabálytalan rétegsorrendet 
feltételezve — a 001/001 reflexió helyzetéből állapítható meg H e n d r ic k s  és T e l le r  
(1942), Ш. Ma c Ew an  (1958) (in B ro w n  1961, Fig. XI. 16a) képletei alapján (a 2. táblá
zatban az előbbi szerzők „°°” krisztallitokra vonatkozó képletei alapján szerkesztett 
diagramot használtuk).

Gyakran azonban a kevert rétegű ásvány reflexiója olyan széles, hogy az egész 
10 — 14 Á-ös tartományt betölti és nem lehet egyetlen d-értékkel és a hozzátartozó 
egyetlen komponens-aránnyal jellemezni. Ilyenkor megfigyeléseink szerint a konstans 
inkább a montmorülonitéhoz áll közelebb, mint az illitéhez.

Az említett nehézségek kiküszöbölésére itt is alkalmazhatjuk a hevítéses eljárást, 
amely segítségével a 001/001 reflexiót egységesen 10 Ä-ге hozzuk (L ippm an  1960, 
Sc h u l tz  1960, Mo ssm a n  et al. 1967). A Sc h ultz  által vizsgált, 300 °C-ra hevített 
iilit—montmorillonitok intenzitás-adatai alapján ezek konstansa az illiteknek 0,91-1,43- 
szorosa, tehát a hevített montmorillonithoz hasonlóan, bár annál nagyobb szórással, az
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illitével durván megegyezik. Ugyanígy a hevített trioktaéderes vermikulit—illit kevert 
szerkezet konstansa az illitének mintegy a fele.

E módszer előnyei és hátrányai ugyanazok, mint amelyeket már a montmorillonitnál 
tárgyaltunk. Ha egyidejűleg fordul elő a mintában illit, illit-montmorillonit és montmo- 
rillonit is, a hevített intenzitást a kezeletlen és glikolos intenzitásokkal kell összehasonlí
tani ( R u d o l p h  1968).

A szabályosan kevert rétegű agyagásványok közül eddig mindössze egy rektorit 
(allevardit) konstansáról van tudomásunk: 12,43 Á-nél levő csúcsának konstansa (az 
általunk használt rendszerben) 0,80 (N á r a y - S z a b ó - P é t e r n é  1967).

A kísérleti adatok összefoglalása
Az előbbiekben láttuk, hogy a tárgyalás sorrendjében fokozatosan bonyolultabbá 

váltak a tárgyalt ásványcsoportok bázisreflexióinak intenzitása és az ásványcsoportok 
tulajdonságai közötti összefüggések. A 4. táblázatban ezeket foglaljuk össze, megadva az 
egyes intenzitást befolyásoló tényezők lehetséges mérőszámait is.

Következtetések

a) Az agyagásványok bázisre flex ió ira  megadott N á r a y - S z a b ó  — P É TE R N É - fé le  

állandók valójában nem „á llandók”  egy-egy ásványcsoporton belül, ha nem rö g zítjü k  az 

ásvány pontos szerkezetét és összetételét. Az intenzitás-ingadozások néhány k ristá ly ta n i 
okra vezethetők vissza. E ze k  k ö zü l az oktaéderes és rétegközi izo m o rf helyettesítések és 

rácsparaméter-változások hatását számítással meg tu d tu k  határozni.
b) S ik e rü lt k ris tá ly ta n i adatokból számítással meghatározni az eddig kísérletileg  

ism ert N á r a y - S z a b ó  — P É TE R N É - fé le  konstansokat, különböző  izo m o rf helyettesítések  
és rácsparaméterek esetére. A  szá m íto tt és kísérle tileg  kapott adatok a konstansok válto
zási tendenciáira vonatkozólag jó l egyeznek. A z  abszolút értékekben m uta tko zó  eltérések 
valószínűleg a figyelembe nem ve tt tényezőkkel (sze rkezeti rendezetlenség s tb .) magya
rázhatók.

c) A  használt módszer az agyagásványok meghatározására általában nem nevezhető 
szigorúan kvantita tívnak, m ert a d iffra k tog ra m okró l leolvasható m érőszám ok összefüggé
se a konstansok változását legjobban meghatározó tényezőkkel általában csak nagy 
pontatlansággal, vagy egyáltalán nem ism ert. íg y  a kva n tita tív  meghatározás pontosabbá 
tételére csak az a lehetőségünk marad, hogy az egyes ásvány-csoportokat (p l. csillámok) 
ne egy-egy általános konstanssal je llem ezzük, hanem azokon belül egy-egy kisebb csoport
ra megadjuk e mérőszámok segítségével az alkalmazható konstans érvényességi határait.

d) Ugyanakkor az ásványok kémiai összetétele és röntgendiffrakciós jellemzői 
közötti laza összefüggés a röntgendiffrakciós vizsgálat kémiai elemzéssel való ellenőrzését 
is bizonytalanná teszi. Ha ugyanis a kvantitatív röntgenes eredményekből számított és 
az elemzéssel kapott kémiai összetétel eltér egymástól, az eredhet a minta ásványai 
feltételezett kémiai összetételének hibájából is.

A módszer egy másik ellenőrzési lehetősége lenne a szintetikus ásványkeverékek 
vizsgálata. Ennek az agyagásványok esetében az a hátránya, hogy a tisztán rendelkezésre
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álló agyagásvány-típusok nem felelnek meg a kőzetben előfordulóknak, a kőzetekből 
tiszta agyagásványfrakciók kinyerése viszont nagyon nehéz. így a tiszta komponensek 
keverékein meghatározott konstansok nem vihetők át minden további nélkül természetes 
keverékekre (kőzetekre).

E két ok, valamint más vizsgálati módszerek hibái azt is megnehezítik, hogy a 
természetes kőzetek vizsgálati eredményeinek pontosságát egyáltalán ellenőrizni tudjuk.

e) A. mért diffrakciós jellemzők segítségével pontosabban körülhatárolt ásványokra 
az 5. táblázatban adjuk meg a rendelkezésünkre álló adatok alapján leghelyesebbnek 
látszó konstansokat. A leggyakoribb ásványokra az 1. táblázatban összegyűjtött adatokat 
átlagoltuk (1—2 kiugró érték kivételével) és kikerekítettük a legközelebbi 1/4-re. Az 5. 
táblázatban végül függelékként összegyűjtöttünk néhány olyan rétegszilikátra vonatkozó 
konstanst, amelyekről csak egy-egy szórványos adat ismert.

f )  Az elvégzett mérések azt mutatják, hogy a fentiek figyelembe vételével az 
általunk használt módszerrel jól reprodukálható, a valóságot eléggé jól megközelítő fél- 
kvantitatív becslések végezhetők. Számos célra ez a pontosság is megfelelő, amit a mód
szer alkalmazásának széles köre is mutat.
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MINERALOGICAL FACTORS DETERMINING 
THE INTENSITY OF BASAL REFLECTIONS OF CLAY MINERALS

by
G. RlSCHÁK and I. VlCZIÁN

Fór the greater part the methods developed on quantitative determination of the 
clay minerals by X-ray diffraction are based upon intensity measurement of the basal 
reflections. Many experimental data were collected on the relative intensity of the 
minerals, which are well comparable, by the aid of the concept of N á r a y -S z a b ó  -  
Pé t e r  constants. The constants compared in such a way (Table 1) show a rather great 
dispersion. This demands a regulär analysis of the factors affecting intensity.

In the first part of the study, the rate of intensity is expressed with the help of the 
D a r w in  formula conceming absolute intensity. For calculation of the rate of intensity 
only those factors have to be considered from the expressed absolute intensity, which 
— in spite of identical experimental circumstances — are different in each mineral; 
these have been called comprehensively: mineralogical factors. On the basis of layer- 
structure factors given in literature it was possible to calculate the expected Variation 
of the constants of N á r a y -S za bó  — Pé t e r  as a function of various isomorphic 
substitutions.



256 Risc h á k  G. -  V icziá n  I.

In the second part of the paper, the most important factors affecting intensity are 
discussed in detail. Beside theoretical calculations somé experimental data concerned 
have been collected, too. A part of them can be estimated on the basis of the X-ray 
diffractogram itself (Table 3). Most important are:

1. Structural disorder and minute grain size usually concomitant of the former are 
mainly associated with the broadening of basis reflexions (Figs 1, 7, 11) and partly with 
the disappearence of hkl-reflexions. This is significant in every mineral-group treated 
in this tudy.

2. írón Substitution in the octahedral layer (Figs 2, 5, 8, 12). It can be verified by 
the intensity ratio of basal reflections (Figs 3, 4) and b0-measurement (Figs 9, 11); 
except fór kaolinite, it is significant in each group.

3. Inter-layer cations in minerals of mica structure (Figs 8, 10, 12). It can be 
verified by the intensity ratio of the basal reflections and by the precise measurement of 
the d(001) value.

4. Mixing function in mixed-layer clay minerals. This can be determined only by 
special structure-analysis.

The number of factors influencing intensity increases from kaolinite to mixed-layer 
minerals. Kaolinite has been chosen as a basis of reference as its intensity is the most 
constant.

With tfie review of the factors influencing intensity, the great variety of constants 
published in literature and calculated by the authors becomes obvious. Control of 
these factors is difficult even by diffractogram characteristics, because the obtained 
interrelations are only of a Statistical natúré. Generally, there is no other alternative than 
the Separation of somé smaller groups within each group of minerals on the basis of 
criteria measured on the diffractogram whose most probable valid constants are given 
(Table 4). With their aid, the quantitative determination of clay minerals is well 
reproducible, it can be held fór a semi-quantitative method, which approches reality 
fairly well.


