
ENDRÉDY ENDRE:

ADATOK A FOSSZILIS pH KIÉRTÉKELÉSÉHEZ

Polárisán adszorbeáló részecskékből álló diszperz rendsze
rek pH ját, amelyekben a pH-t befolyásoló molekulárisán oldott 
elektrolitok nincsenek, általában a részecskék felületén adszor- 
beált ionok szabják meg. Agyagok, iszapok, homokok vagyis a 
mechanikai üledékek adszorbeáló részecskéi, az önmagukban is 
aktív földalkálikarbonátokat nem számítva, többnyire szilikát- 
ásványok: ranntmorillonit, csillámszerű agyag, kaolin stb., amelyek 
szerkezetüknél fogva negatív töltésű anionként viselkednek és 
így kationokat adszorbeálnak. Az átlagos mechanikai üledékek 
pH ját tehát oldható sók és földalkálikarbonátok távollétében az 
adszorbeált kationok szabják meg. Ha ezek az ionok főként 
hidrogénionok, úgy a pH alacsony, míg, ha sorra kalcium-, 
magnézium- és nátriumionok, úgy a pH egyenletesen növekvő 
lúgosságot mutat. Ez a lúgosság pH 9.0—9.7-ig emelkedhet. 
Eddigi tapasztalataink szerint azonban 9 fölötti pH-ja csak jelen
tős mennyiségű nátriumot tartalmazó üledékeknek van.

Oldható sók jelenléte természetesen bonyolítja a helyzetet. 
Na2Ü03 jelenlétében a pH egészen 10-ig növekedhet. Hasonló 
szerepe van a MgCOs-nak is, mert ennek jelenlétében sokszor 
akkor is 9 fölé emelkedik a pH, ha az üledékben semmi vagy 
nagyon kevés Na van adszorbeálva.

Mivel az adszorbeált kationok, az egyes ionok adszorbeálási 
energiájától eltekintve, általában annak az oldatnak az összeté
telét tükrözik vissza, amely az üledéken átszivárgott, felvetődött 
az a kérdés, nem lehet-e az adszorbeált kationok, illetve azok 
függvénye, a pH, alapján az üledék keletkezési körülményeire 
következtetni.

Z a l á n y i  (1) több mélyfúrásunk számos rétegének pH-ját 
vizsgálta meg és egyidejűleg meghatározta mind a mikro- és 
pjakrofaunát, mind a kalcium- és magnéziumkarbonát mennyisé



22 E ndrédy Endre

gét. Egyes rétegekben, ahol közelítő vizsgálatai szerint földalkáli- 
karbonátok nem voltak, igen magas pH-t talált.

Feltevésem szerint ennek a magas pH-nak okát az-üledé
kekben adszorbeált nátriumban kellett keresnünk s ezért a 
tisztabereki mélyfúrás néhány mintájában meghatároztam a ki
cserélhető kationok mennyiségét.

A vizsgálatok a pH-t megszabó tényezők megállapítására 
szorítkoztak. A pH-t Kühn  (2) szerint kolorimetrikusan mértem. 
A kicserélhető bázisok meghatározása pedig az eredeti H i s s i n k- 
féle előírás (3) és a S c h e f f e r és S c h a c h t s c h a b e l  (4) 
által kidolgozott eljárás kombinációjával történt. A vizsgálatok 
eredményeit az 1. táblázatban foglaltam össze.

1. táblázat.

Tisztabereki fúrás.

152 : 737-00 — 738T0 m 
153:738-10 -  738-40 „
154:738-40 — 739-00 „
155:739 00 — 740 15 „

100 g légszáraz anyagban mg-aequlv

VÍZ-
pH adszorbeált ben Az S-ertck °/o-ában

old-
VÍZ- i/9 ható 1/9 1U,

3 ben Ca Mg K Na S
Na Ca Mg K Na

152. 9.0 11-0 47 11) 7-9 25-2 4-3 40-0 18-7 4-0 31-3
153. 9.0 13-5 4-4 0-8 9-1 27-8 3-2 48-0 15-8 2-9 32'7
154. 9.0 13-4 5'5 0-8 8'7 28-4 35 47-2 19-4 2'S 30-0
155. 9.7 154 5-0 0'8 11-5 33-0 2-3 45-8 17.0 24 34-8

A vizsgálatokból először is kiderült, hogy a minták az elő
zetes vizsgálattal ellentétben, mégis tartalmaznak földalkálikai-- 
bonátokat, még pedig mind kalcium-, mind magnéziumkarboná
tot. Ezt a következőképpen lehetett kétséget kizáróan bizonyítani: 

Ha valamilyen anyagot, amely adszorbeált kationokat tartal
maz és földalkálikarbonátoktól mentes, semleges sóoldattal, vagy 
pedig hidrolizáló sóoldattal mosunk ki, úgy mindig azonos meny- 
nyiségű kalcium és magnézium oldódik. De ha akár kalcium.
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akár magnéziumkarbonát, vagy mind a kettő van az anyagban, 
úgy a hidrolizáló só oldatában mindig jelentősen több fog belő
lük oldódni.

Vizsgálatainknál a kilúgzást káliumkloriddal, illetve am- 
moniumacetáttal végeztük. Mint a 2. táblázat adataiból kitűnik, 
a mondottak alapján valamennyi mintában kalcium- és magné
ziumkarbonát is van.

2. táblázat.

Minta
Kioldott Ca mg-aequiv. Kioldott Mg mg-aequiv

NHi-acetáttal KCl-al Níh-acetáttal KCl-al

1522 47'1 21'2 71 4'7
1533 2U‘0 ÍS'Í) 57 4'4
1544 422 1178 (72 5'5
1555 ÖU'4 25'7 8-1 5'Ü

A magas pli-t azonban mégis a jelenlévő nagymennyiségű 
nátrium okozza, amely mint az 1. táblázat adataiból láthatjuk, 
részben mint vízben oldható karbonát, részben pedig adszorbeált 
állapotban van jelen.

Ezzel tulajdonképpen a magas pH okára vonatkozó vizsgá
latok ismertetését befejeztük. Z a l á n y i  (1) azonban, mint már 
említettük, felveti azt a kérdést is, nem lehetne-e a pH, vagyis 
az adszorbeált bázisok mai állapotának alapján a keletkezés 
idejének környezetére (miliő) is következtetni?

A következtetésnél azonban igen óvatosnak kell lennünk. 
Amennyiben szárazföldi üledékről van szó, amelyet később akár 
sós, akár édesvízi üledék borított el, az eredeti környezet fenn
maradását már eleve kizártnak feltételezhetjük. Áteresztőbb, 
homokosabb vízi üledékek adszorbeált kationjainak összetétele 
és ezáltal a kőzet pH ja szintén könnyen megváltozhat, mert az 
átszivárgó (perkoláló) víz kationjai elég hamar egyensúlyba 
jönnek az üledék adszorbeált kationjaival. Ilyenkor természete
sen a kationok összetétele, a keletkezés környezetéhez képest, 
megváltozik.

Az egyedüli eset, amikor az eredeti kationösszetétel fenn
maradhat, az, midőn állóvíz (tó, tenger) fenekén olyan jelentő
sebb vastagságú finomszemű üledék keletkezik, amely a vizet 
egyáltalában nem bocsátja át. Ilyenkor egy-egy hosszabb üledék-
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képződési szakasz eredeti kationösszefétele a réte? belsejében 
háborítatlanul fennmaradhat. Ilyen példát láttam a biharugrai 
tógazdaság halastavának vizsgálatánál, ahol az eredetileg szikes 
felületre kalciummal telített iszap ülepszik, anélkül, hogy az 
alatta lévő réteg nátriumtartalma jelentősebben megváltoznék.

A vizsgált tisztabereki minták elég nehéz anyagok, úgy, 
hogy az előbbieken vázolt követelményeknek megfelelnek. így 
tehát feltételezhető volna, hogy ezek az agyagok a mai szikes 
tavaknak megfelelő környezetben keletkeztek.

Azonban ennek a tételnek bizonyításához sok minden szük
séges. Először is ismernünk kellene az adszorbeált kationok 
összetételét, legalább is a határos rétegekben. Mert ha a nátrium 
mennyisége valóban a vizsgált mintákban kulminál egy nagyobb 
üledékcsoporton belül, úgy igen valószínű, hogy a függőleges 
irányú átmosás okozta átalakulással itt nem kell számolnunk. 
Figyelembe kell vennünk ellenben a laterális perkoláció lehe
tőségét. Laterális perkoláció ugyanis már néhány milliméteres 
rétegecskék mentén is végbemehet. Ezeknek jelenlétét pedig 
vízöblítéssel nyert mélyfúrási anyagban nem állapíthatjuk meg. 
Ebből a nézőpontból jobb volna fúrómagokat vizsgálni, mert ott 
a rétegek eredeti elhelyezkedése sokkal jobban megfigyelhető. 
Tudnunk kell azután többek között azt is, hogy a réteg alatti 
és feletti vizek mennyire sósak. Erősen sós vizek (5—10 g só 
1 1-benJ ugyanis még a nátriumagyagot is annyira koaguláltat- 
hatják, hogy áteresztővé válik és így adszorbeált bázisai kicse
rélődhetnek.

Általános hibaforrás az a tény, hogy eddigi ismereteink 
szerint Alföldünk mélységi vizei mind erősen nátriumtartalmúak. 
Ez minden olyan megállapítás értékét erősen csökkenti, amely 
a rétegek adszorbeált nátriumtartalmából levont következteté
sekre támaszkodik.

A kérdés további részleteinek fejtegetése egyelőre céltalan, 
mert ehhez számos adatra volna még szükség. Csak annyit 

• jegyzek meg, hogy a fosszilis pH, amely tehát a fosszilis ad
szorbeált kationok függvénye volna, egyelőre semmi biztos kö
vetkeztetésre nem ad módot. Mégis nem tartom egészen kilátás
talannak, hogy legalább 2—3 mélyfúrásunk nagyobb rétegösszle- 
teit ebből a nézőpontból megvizsgáljuk, mert az így nyerhető 
adatokból talán sikerül statisztikai alapon a kérdést megközelí
tenünk,
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Hozzászólások:

Földvári Aladár: l) r. Z a l á n y i  B é l a  az elmúlt idők életviszonyai
nak a tanulmányozására minden lehetséges eszközt igyekszik mozgósítani. A föld
tani korokból mindössze két pozitív adat maradt ránk, egyrészt a fossziliák, más
részt a fossziliákat bezáró „mátrix", a kőzetanyag. Természetes, hogy már régóta 
folytak vizsgálatok részben a fossziliák, részben a kőzetanyag tanulmányozására. 
Azonban e vizsgálatok vagy csak őslénytani, vagy csak kőzettani szempontból, 
azaz csupán az egyes szaktudományok speciális igényeinek megfelelő módon tár
gyalták az anyagot. Dr. Z a l á n y i  B é l a  legnagyobb érdeme,-hogy a 
fossziliák és a kőzetanyag párhuzamos, egységes szempontból való vizsgála
tát óhajtja. Itt azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy míg a fossziliák 
évtizedek óta tartó vizsgálata már bizonyos általános vizsgálati módszereket 
és a kutatásokból leszűrt eredményeket szolgáltatott, addig a szediment-kő- 
zetek vizsgálata bíztató kezdet után ( E h r e n b e r g  vizsgálatai és a modern 
óceán-kutató expedíciók eredményei) megakadt és csak a legutóbbi évek 
erőfeszítései próbálják a kérdést előbbrevinni.

Dr. Z a l á n y i  B é l a  elgondolásainak tárgyalásánál ezt az utóbbi 
tényt nagyon erősen kell hangsúlyoznunk, mert míg a paleontológiái részben 
biztosabb alapon dolgozhat, addig az üledékvizsgálaínál még ezután  fognak 
csak a kutatók olyan eredményeket hozni, melyekre mint biztos pillérekre 
felépítheti elgondolásait.

Ilyen szempontból próbálkozásait túlkorainak kell mondanom. Igen nagy 
idő és munka kell még ahhoz, hogy a részletkutatások abba a stádiumba 
jussanak, hogy Z a l á n y i  céljaira felhasználhatók legyenek. Ajánlatos a 
próbálkozások során a vizsgálatok körét szűkíteni és inkább egy-egy rész
letkérdést tárgyalni ahelyett, hogy az egész kérdéskomplexus ma még meg
oldhatatlan tömegére keressünk megoldást.

Kétségtelen, hogy a környezet és az élők között összefüggés van. Na
gyon kétséges azonban az, hogy a kőzetben (a ránkmaradt fosszilis-környe
zetben) az eredeti élettéri viszonyok felismerhetők-e? (legalábbis olyan mino-


