
FöLDVÁRINÉ DR. VOGL MÁRIA:

A NAGYTÉTÉNYI FULLERFÖLD (BENTONIT) CIRKON- 
TARTALMÁNAK SZÍNKÉP ANALITIKAI 

MEGHATÁROZÁSA.

Bevezetés.
A m. áll. Földtani Intézet színkép analitikai laboratóriumában 

a ritkanetam Kutatások során, mint cirkontartalmú nyersanyag:, a 
nagytétényi fullerföM is vizsgálatra került.

E kőzet cárkontiarI almáról először 1913-ban, Schafarzik  Ferenc 
tesz említést egy földtani társulati szakülésen (1). A kőzet részletes 
ásványtani vizsgálatát Verteil Miklós végezte el (2). Szerinte a cirkon- 
kristályok hossza 50—300 g-ig, szélessége 20—100 g között változik. 
A kőzet túlnyomó részét a montmorilion.it nevű agyagásvány képezi 
(3). Az előfordulás teleptani viszonyait Vitális István ismerteti egy 
akadémiai előadásában (4).

Mintagyüjtés és vizsgálatra való előkészítés.

A vizsgálati anyagot Földvári Aladár gyűjtötte 1947-ben. Vizs
gálatra 5 minta került a következő lelőhelyekről :

1. sz. minta: Nagytétény, Apponyi-út 96. Győrfi Lajos kőfejtője.
2. sz. » Nagytétény, Apponyi-út végén az úttól keletre lévő

külszíni fejtés, Baross Gábor-telep és balatoni műül 
között.

3. sz. » Nagytétény, Apponyi-út ló! keletre, a balatoni rnű-
úttól délre lévő zeg-zngos árok.

4. sz. » Nagytétény, Diósárok, völgyfő;, Endre-táró.
5. sz. » Nagytétény, Diósárok, Szent István-táró.

A követ kezűkben a [mintákat csak a fenti sorszámokkal fogom 
jelölni. 1

A minták lelőhelyeit a mellékelt térképvázlat tünteti fel. (1. ábra).
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A cirkon a kőzet durvább szemcséi között található, ezért kőzet
tani szeparáló eljárással ezeket a durvább szemcséket különválasztot
tuk, ‘hogy a vizsgáltató anyagban a cirkontartaüímat feldúsítsuk. F öld 
vári Aladár szerint (5) e kőzetben a kolloid szemcsék mennyisége a 
kőzetnek több, mint 90o/o-át teszi ki, tehát nagy mennyiségű anyagot 
kellett feldolgozni, hogy elegendő durva szemű frakciót nyerhessek.

A cirkcm-ásvány fajsúlyú az irodalmi adatok szerint 3,9—4,8 
között van, ezért célszerűnek mutatkozott a szemcsenagyság szerinti 
szétválasztás után fajsúly szerinti dúsítást is végezni, bromoformmal 
való kezeléssel.

A begyűjtött mintáknak először is nedvességtartalmát határoztam 
meg 11041-on való 24 árán át tartó szárítással. .V nedvességtartal
mak a következők voltak:1 . sz. minta . . . . . 29,43o/o2 . sz. minta . . . 35,45%

3. sz. minta . 35,59%
4. sz. minta . . . 29.05 o/o
5. sz. minta . . . . . 28,70o/o

Ezen nedvességtartalmak figyelem bevételével az eredeti minták 
olyan mennyiségéből indultam ki, mely kb. 100 g száraz anyagnak 
felel meg. A szemcsenagyság szerinti szétválasztást a  Földtani Intézet 
szediment petrográfiai laboratóriumában Venkoviís István végezte el.
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A 0.02 min-nél nagyobb átmérőjű szemcsék mennyiségei az 
egyes mintáknál a következők voltak (száraz anyagra számítva):1. sz. minta .2 . sz. minta .

3. sz. minta .
4. sz. minta .
5. sz. minta . . .

ele Földvári A. régebbi, már említett vizsgálatával (5), aminek 
az az oka, hogy jelen esetben nagy mennyiségekből indultunk ki, és 
így nehezebb volt az aggregált szemcsék szétválasztása. Esetleges ipari 
feldolgozásnál szintén ez az eset fog fennállni.

48,470/0 
40,980/0 
56,81o/o 
61,96°/o
63,48o/o. Ezen adatok nem

2. ábra. — Fig. 2.
5*
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Bromoformos kezeléssel a 0,02 mm-nél nagyobb szemcséjű ré
szecskék közül kivontam a 2,9-nél nagyobb fajsúlyú szemcséket, ezek 
mennyiségeit a következőknek találtam:

A 2. sz. ábrán mikroszkópon mutatom be az egyik minta 0.02 
mm-nél nagyobb szemcseátmérőjű és 2.9-nól nagyobb fajsúlyú részé
nek fényképét. A látható tetragonális kristályok cirkonok.

Elsősorban ezen frakció eirkontarfalmál határoztam meg.

Közismert tény, hogy az egyes elemek gerjieszthetősége és így 
a kimutathaLóság érzékenysége igen különböző. A cirkon a nehezebben 
gerjeszthető elemek közé tartozik. W. van Tongeren ( 6 ) táblázatos 
összeállítást készített az elemek legfontosabb színképvonalainak érzé
kenységéről 3600—5000 a között. Szerinte a cirkon legérzékenyebb 
vonala: a 4687.8 a  hullámhosszúságú, ívfényben gerjesztve csak 
Í.IO'S o/o Zr tartalom esetén, illetve ennél nagyobb: koncentrációkba о 
észlelhető. A kimutathatóság határát még az alapanyag összetétele is 
befolyásolja, ágy a különböző szerzők által megadott érzékenységi ada
tok csak közelítőleg hasonlíthatók össze. Az ón kísérleti körülményeim 
mellett azt észleltem, hogy mennyiségi meghatározásra, fotometrálásra 
alkalmas erősségű Zr vonalat csak 0.1o/o-nál magasabb ZrO. esetén 
nyerhettem.

A színképfelvételeket Zeiss-gyárlmányú h árornüvegprizmás spek
trográfon készítettem, melyet nagy diszperzió elérésére 130 cm liosz- 
szúságú kamarával, autokollimáeiós összeállításban használtam. Zeiss- 
féle «spektralrein» szénelektródokon, Pfeilsticker-féle váltóáramú 
(megszakításnélkúli) ívvel gerjesztettem az élíeiktród felületére helye
zett kőzetport. A gerjesztés egyenlőtlenségeiből eredhető hibák ki
küszöbölésére minden mintához egy közömbös elemet kevertem, 
ugyanezen élemet, ugyanolyan mennyiségben hozzákevertem az össze
hasonlító alapkeverékeimhez is, melyek különböző, ismert ZrCh menv- 
n y i s é g e k e t  tartalmaznak. Minden minta Zr vonalának erősségét ezen 
hozzákevert elem alkalmas vonalához viszonyítottam.

Az összehasonlító alapkeverékeimet úgy állítottam elő, hogy a 
különböző Z r02 mennyiségeket a fullerföldhöz hasonló összetételű 
alap keverékhez adtam. Ezen alapkeverék összeállításánál támpontul 
vettem Emszt Mihály elemzését, melyet doktori disszertációjával 
kapcsolatban a nagytétényi fullerföMről készített és rendelkezésemre 
bocsátott :

1. sz. minta . 
i2 . sz. minta .
3. sz. minta .
4. sz. minta .
5. sz. minta .

0,3290/0 
0,658o/o 

0,424% 
0,864o/o 
0,737o/o

Színképanalitikai meghatározás.
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S i0 2 . 
ТЮ2 .
a i2o 3
Fe2Os 
M2O 
CaO ' 
Na„ 0  . 
K20  .

61,790/0 
0,53o/o.

1 7 ,7 4 0 / 0  

4 860/0' 
3,82o/o 
2,55o/o 
0,64% 
0,94o/o 
7,68o/oIzz. veszt

100,55o/o

Az a]ap keverékbe 'természetesem csialk a lényegesebb alkatrésze
ket és kikerekített egész százalékokban mértem be. Az alapanyagba 
1, 2, 3 és Ю/o Z r02-t kevertem. A Z r02-t Zr0Cl28H,0-ból, (pro analysi 
M erck) állítottam elő olymódon, hogy vízben oldottam, ammóniával 
a cirkon hidroxidot lecsaptam és a csapadékot platinatégelyben ki
izzítottam.

A cirkonvonialiak közül a 4687,8 a  'hullámhosszúságó, a Kayser- 
féle színképvonaltáblázatban ívre 10  erősséggel jelzett színképvonalat 
választottam ki fotometráláisra. Összehasonlító elemüli a lantánt talál
tam a legalkalmasabbnak1, melynek 4692,5 a hullámhosszúságú vonala 
a cirkonvonalhoz elég közel esik, így a görbe meredeksége a két 
vonal helyén közel megegyezik. A Hantán említett vonala az eredeti 
fullerföldminták színképfelVételében nem volt kimutatható. A vizsgá
landó mintákhoz és a négy alap keverék h e z is 10—10o/0 La20 3-t kever
tem. A grafitelektródok tisztaságát Zr-ria és La-ra ellenőriztem.

Az expozíció ideje minden esetben 12-szer 30 mp volt (az elektró
dok felületére helyezett anyagot 12-szer megújítottam).

Az előhívott lemezen az említett Zr és La vonalak feketedését 
regisztráló színképvonalfotométer segítségével kimértem; a Zr és a 
hozzátartozó La vonlai feketedéseinek hányadosát felmértem egy koor-

0,15 4

Q1 0 -

0,05-

:% 1% 3% 4% 51 Z r  0 2
3 . á b r a .  —  Fu j. S.
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dinátatrendszier lineáris beosztású tengelyére, az ismert Z r0 2 koncent
rációkat pedig logaritmusos beosztású tengelyére. Az összetartozó 
értékekből megszerkesztett kiértékeli» .egyenes segítségével a meg
határozandó Z r0 2 tartalmakat interpolálhattam.

A 3. sz. ábrán látható, ho;gy a minták Zr02 tartalma 1—4<>/o kö
zött van.

Általánosan elfogadott elv, hogy a színkép analitikai módszer 
igazi létjogosultsága az l<y0~nál kisebb koncentrációban jelen levő 
elemek meghatározásánál van, azonban bizonyos esetiekben, megenge
dett e módszer használata egészen 5«/o koncentrációig. Ez esetben 
egy nehezen gerjesztheto leiemről volt szó, a  Zr vonal feketedései 
az elem egész százalékokban való jelenléte ellenére is közepesek és 
fotométeres kimérésre alkalmasak voltak. Kézenfekvő volt azonban, 
hogy a magas koncentráció miatt az eredményeket metodikai szem
pontból kémiai eleimzéssiel ellenőrizzem. Groves szilikátelíeimzési 
kézikönyvében (7) megadott zirkon meghatározási módszerhez a l
kalmazkodva elemzéseim a következő táblázatban feltüntetett ered
ményeket szolgáltatták:

; Minta száma: ZrO.,"„ ZrO30/0 Zr02°/o

s zínképanalitikailag 
meghatározva

vegyelemzéssel
meghatározva

a kétféle megh. 
középértéke

1. sz. 4,00°/o* 4,33«/o 4,16o/o
2. sz. 2,50°/o* 2,55o/o 2,520/0
3. sz. 3,30 0/0 -----  3,30 0/0
4. sz. l,75o/o l,84o/o l,80°/o
5. sz. l,94o/o* l,91o/o l,920/o

* A csilliaggal megjelölt értékek 2 vagy több meghatározás közép
értékei.

A kétféle meghatározás között a megegyezés kielégítő, az el
térések a spektográfiában megengedett hibahatárókon'belül feküsznek.

Eddigi eredményeim, mint tudjuk, a >0,02 mm-nél nagyobb 
szem csen agyságú és '2,9-nél nagyobb fajsúlyú frakciókra vonatkoznak. 
Visszaszámoltam az eredményeket az eredeti, de kiszárított fuller - 
földre és a kővetkező értékeket kaptam:

Minta száma: Z r02o/o1. sz. 0,014 0/02 . sz. 0,016 0/0
3. sz. О.ОИ0/0
4. S.Z. 0,015 0/0
5. sz. 0,014o/0

ZrSiOj,o/o (cirkon ásvány)0 ,0 2 1 0/0
0,024o/o
0,0210/00 ,0 2 2 0/0 0 ,0 2 1 0/0
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A különböző Lelcjhcílyeikről származó nagytétényi fnllerföldek 
ZrO, tartalmai közel megegyezők. A szemcsenagyság és fajsúly szerint 
feldúsított frakciók Z r02 tartalmának különbözősége csak a szeparálás 
műveletének nehézségeiből, esetleg a szemcsenagvságieloszlás és az 
egyéb nehéz ásványalkatrészek különbözőségeiből származbatik.

M egkís ér eitern az eredeti fuller föld. Zr tartalmát is. meghatá
rozni színképanalitikailag, azonban nem sikerült olyan erősségiben 
nyerni a Zr vonaliakat, hogy azok feketedése fotométerrel kimérhető 
lett volna.

Kémiai módszerrel ezen számított értéknél valamivel magasab
bat, átlagosan 0,019—0,020o/o ZrO.,-t találtam. Figyelembe véve, hogy 
a kocsonyás cirkonfoszfát csapadék még kellő gondosság (többszöri 
feloldás és újra leválasztás) esetén is visz magával szennyezéseket, 
ez az eltérés ilyen kis mennyiségeknél indokolt.

A meghatározások teljessége megkívánta még, hogy ellenőriz
zem, nem mutatható-e ki Zr a 0,02 mm-nél 'kisebb szemcsenagyságú 
frakcióban? A Zr kimutatása ezen frakcióban sem kémiailag, sem 
színképanalitikailag nem sikerült.

A cirkon gazdaságos kinyerésének lehetősége.

A nagytétényi fulilerföldminták cirkontartalma nagyságrendben 
nem tér el a földkéreg átlagos cirkonibartál'mától. Hevesy és Würstlin 
(9) több mint ezer kőzetminta Zr tartalmát vizsgálták meg röntgen- 
spektroszkópiai módszerrel. Azt találták, hogy iaz eruptívkőzetek át
lagos cirkontartalma 0,024 °/o. Ez azt jelentené, hogy a tétényi fuller- 
föld cirkontartalma sem lenne említésre méltó, legfeljebb egy újabb 
geokémiai adatot szolgáltatna a ritka elemek eloszlására. Mivel azon
ban e kőzetből már a vázolt módon, vagy egyéb dúsítási módszerrel 
a Zr-tartalmat jelentősen fel lehet gazdagítani, felmerül a felhasznál
hatóság kérdése.

A feldúsítást olyan módon kellene elvégezni, hogy a vissza
maradó fulilerföld, mint olyan, továbbra is zavartalanul értékesíthető 
legyen. Ezért először a durvábbszemű részecskéket szitálással külön
választva, ia finomabb szemcséjű részeket félretehetjük és további 
kezelésnek csak a szitákon maradt részt vetjük alá. Ezeknek cirkon 
tartalmát ipari célokra legcélszerűbben fltotálással lehetne kivonni. 
Az ausztráliai Zircon Rutile Ltd.-пек egy 1936-ban bejelentett szaba
dalma szerint (8 ) a cirkontartalmú homokot először szappanoldattal 
kezelik, mely elsősorban a cirkonásványokat nedvesíti és azokra 
tapad. A felesleges szappanmennyiséget az anyagitól kimosva, a 
a maradékot 0,02o/o-os kénsavoldattal flotálják. A keletkező zsírsavak 
a cirkonszemecskiéket a felszínre emelik. Az így nyert koncentrálu- 
mokhan a a  irkonszemecskék 99<>/o-ra feldúsulnak. Egy .másik hasonló 
szabadalmi bejelentést is találtam, melyet M. A. Corbett tett Lon
donban 1932-ben (9). G nátriumoleát-, nátriumhidroxid-, fenyőolaj -
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és olajsavtiartalmú oldattal ftotálja az anyagot. A cirkoiirészecskék 
a keletkező habba kerülnek. Ólomacetáttal a képződött habot stabi
labbá lehet tenni.

Egy másik feldúsítási módszer kivizsgálása jelenleg Intézetünk
ben folyamatban van.

A zt, hogy a cirkonnak iá kinyerése nálunk kifizetődik-e, az attól 
függ, hogy az ipar mennyit tud felvenni belőle. A cirkonnak értékes 
fizikai sajátosságai következtében az ipari alkalmazása kiterjedt. 
Használja a  kerámiai ipar, az emailokba keverve azoknak ragyogó 
fehér színt ad. Magas olvadáspontja miatt olvasztókemencék belső 
köpenyének anyagához keverik és ezzel annak tűzállóképességét 
tekintélyesen megnövelik. Laboratóriumi edények előállításához is 
használják, ezen edényekben kvarcot és platinát is meg lehet olvasz
tani, mivel a Zr02 olvadáspontja 2701) G° körül van. A röntgendia
gnosztika is alkalmaz Z r02-t. A «kontrasztin» nevű preparátum főkép 
ZrO.-ból áll, mely a röntgemsngarákat nem engedi át, ezért röntgen- 
vizsgálat előtt gyomorbetegeknek adják be. Végül alkalmazza a Zr-t 
az izzólámpaipar, újabban az izzólámpák tartósságánál is van sze
repe. Kisülési csövek elektródját cirkomnál bevonva szekundér fo
lyamatok keletkezését megakadályozhatják.

Összefoglalás.

Színkép analitikai és kémiai módszerekkel meghatároztam öt 
nagytétényi fullerföld- (bentonit) minta ZrOä tartalmát és azt talál
tam, liogy az mindegyik mintában átlagosan 0,015У». Szemcsenagyság 
és fajisúly szerinti dúsítással, továbbá fiolái ássál a cirkontartailmat 
jelentősen meg lehet növelni, így szóba jöhet az ipari hasznosítható
ság kérdése is.


