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I. RÉSZ.

Az anyakőzet és a mállás létrehozta term ékek ismertetése.

Vizsgálataim tárgyát a terjedelmes Gutin-Vihorlat hegységnek az a 
kis ága képezte, mely a hegység egyik legmagasabb pontjától, a Vihorlat- 
csúcstól húzódik délnyugoti irányban Nagy-Mihály alá.

A Vihorlat-csúcs Nagy-Mihálytól mintegy 8 kilométer távolban északra 
fekszik, innen húzódik a hegység keleti irányban, Ungvár felett elhaladva 
Máramaros-Szigetig, ott irányt változtat, délre fordul és benyúlik Erdélybe.

így írja le R i c h t h o f e n  a hegység terjedelmét, melyről megadja, hogy 
rhyolit-trachytból van felépítve.

E  hegység engem érdeklő ága nagyobbára a föld jelenlegi felszíne 
alatt fekszik; csak itt-ott magaslik egy-egy pontja a föld színe fölé.

Ez a kis ág igen sok érdekességet rejt magában, egyik helyen gránát
szemek vannak az anyakőzetbe ágyazva, másik pontján opál, nyomott rété- v 
gekben fekszik benne, — más ponton az opált hyalith váltja fel, mely osz- 

' lopokban vagy fürtös dudorokban található. Vannak helyek, a hol nagyobb 
tömegekben markasitot lehet találni stb., de megvan az egész ágnak közös 
jellege is, melyet különösen két pontban emelhetek ki. Az első az, hogy az 
egész ág m inden'pontján észlelhető a m állás; a majdnem kizárólag ^ortho- 
klas-tartalmú tracliytban sürü pontokban jelentkezik a kaolin m int az ortho- 
klas elmállásának terméke, sőt van ebben az ágban bizonyára több pont is, 
de jelenleg csak egy ismeretes, a hol az anyakőzet m ár porczellánföldde 
alakult.

A másik közös jellege ennek az ágnak és valószínűleg az egész hegy-

* Előadta a társulat ÍN'.H. november 1-én tartott szakülésén. 
Földtani Közlöny. XXII. köt. 1892. (1) 1
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segnek az, hogy minden pontján apró markasitszemek szövik át a hegységet 
alkotó kőzetet.

Chemiai alkotásának felderítése végett a három helyről gyűjtött anya
kőzetet, és végre a porczellánföld-telepet vizsgáltam meg.

1. Anyakőzet a nagymihályi lesznai dombról.
A megvizsgált példányt S zabó J ózsef  tanár úr gyűjtötte, az ő szivessé-

genek köszönhetem, hogy ezt az érdekes darabot megvizsgálhattam.
Dr. S zabó tanár úr gyűjteményében a következő leírást csatolta ehhez

a példányhoz «líhyolith, gránát kristályokkal, a kaolinná változott íöldpát
igen kaliumdús (orthoklas-perthitsor)».

/
En ezt a leírást a kőzet elemzésével bővítem :

Siliciumdioxyd SiOá 70,50 %
Aluminiumoxyd A1._>0; J ............ 17,t>2 «

Yasoxyd Feá0 3 ... ............ ... ... 1,71 «
Markasit FeS^ ... ............ 0,15 «
Ferrisulfát Fet,(S04);i ... _ i » i o V# O

Calciumoxyd CaO ... ... 1,9(> «

Magnesiumoxyd MgO ............  Nyomok
Kaliumoxyd KáO ..................... 5,10 o/o

Natriumoxyd Na.jO ... _ ... ... 0 ,80«
Chemiailag kötött víz H X )... 1,61 «

Hygroscopos víz 0,77°/o. Fajsúly 2,292.

Az itt közölt elemzésnél említem fel, hogy az elemzésre előkészített 
kőzet porát, hogy abban a hygroscopos víz mennyiségét meghatározzam, 
minden esetben 130° C-nál szárítottam állandó súly elérésig; azután gyenge 
vörös izzásig hevítettem Bunsen-láng fölött 'az anyagot. Az így nyert súlykü- 
lömb8Óget izzítási veszteségnek veszem, mely érték jelen esetben egy alka
lommal sem egyenlő a chemiailag kötött víz mennyiségével, mert az a körül
mény, hogy a hegyág minden pontján át van szőve markasitszemcsékkel, 
tehát kéntartalm ú anyaggal, meglehetősen megzavarta a külömben igen egy
szerű elemzés menetét.

A kőzet minden pontja mállott kisebb-nagyobb mértékben, a markasit, 
mely sokkal könnyebben elmálló vasbisulfurat m int a pyrit, szenvedett bizo
nyosan szintén ugyanazon hatások alatt, melyek a kőzet orthoklasát részben 
kaolinná alakították.

Hő hatására a markasit kéntartalmából veszít, oxygén hatására vas- 
oxyddá alakul, de hő, oxygén es széndioxyd együttes hatására mehettek itt 
olyan átalakulások végbe, melyek bizonytalanná teszik, hogy a vas és kén 
milyen vegyiiletek alakjában lehetnek még a markasit mellett a kőzetben jelen. 
Annyit azonban bizonyosra vehettem, hogy a kőzetben a vas egy része mint
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markasit, mint oxyd es mint kénsavsó van je le n ; továbbá, hogy a kén csak 
suliid es sulfát alakjában lehet, eltekintve attól, hogy a sulfideknek milyen 
alakjai lehetnek a markasit mint uralkodó alak mellett.

Tudtam azt is, hogy a kőzet finom porát, ha fedetlen edényben hevítem, 
a markasitból kén illan el, de mivel a levegő oxygénje is hozzá férhet az 
izzásban lévő tömeghez, a kén egy része oxydálódhatik, és ez a részlet stíl
fátok alakjában marad a tömegben vissza.

Ezen az alapon elindulva, a lo0° C-nál szárított kőzetporból végeztem 
az összes kén meghatározást, egy másik részletből pedig meghatároztam a 
sulfátalakban jelenlévő kén mennyiségét.

Hogy az izzítás alatt beálló sulyváltozással leszámolhassak, a kiizzított 
tömegben is meghatároztam a visszamaradó összes kén mennyiségét és 
ismét egy másik kiizzított részletből a sulfat alakban benfoglalt ként.

Minden esetben tetemesen csökkent az izzítás után a sulfidalakban 
visszamaradó kén mennyisége, ezt a különbözetet, mely az illanó kéntől 
eredt, az összes izzítási veszteségből levontam, de ugyancsak az izzítás alatt 
szaporodott valami csekélységgel a kénsav- illetőleg sulfátalakban vissza
maradó kén mennyisége, a létre jö tt különbözetet előidéző oxygén súlyát 
pedig hozzá adtam az összes izzítási veszteséghez, és az így nyert értéket 

fogadtam el m int olyat, mely a chemiailag kötött víz mennyiségét adja meg.
Kívánatos lett volna még az elemzés teljes pontosságának érdekében a 

vasoxyd és -oxydul alakjában jelen lévő mennyiségét is megállapítani, de 
erre nem reflektálhattam, mert a vas kénvegyületeiről egyáltalában biztosan 
nem tudjuk, milyen molekulákat alkotnak; csak a két alkotó rész súly
viszonyából van megállapítva, hogy a markasit FeSj képletnek felel meg, de 
lehetséges, hogy egy csekély mennyisege a vasnak és kénnek mint mágneses 
vassulfid is lehet jelen, tehát Ee„Sn+i képletnek megfelelő alakban.

H a ezeket a vassulfidokat zárt edényben savakkal bontjuk, a bomlás 
terméke soha sem nyújt kellő felvilágosítást arra nézve, hogy milyen vegy
értékkel szerepelt az eredeti vegyiiletben a vas, mert egyik esetben a kén 
válik le, más esetben kénhydrogén fejlődik; minthogy pedig m ár eredetileg 
vasoxyd, ferri- és ferrosulfát is lehetett jelen, a sav, a leváló kén, a fejlődő 
kénhydrogén olyan átalakulásokat hozhatnak létre, melyeknek eredményé
ből az eredeti állapotra visszaszámítani szinte lehetetlen.

Ilyen körülmények között, elemzéseim adatai a rendes analytikai h iba
forrásokból eredő eltérések mellett meg azokat is feltüntetik, melyek az 
említett körülményekből erednek.

2. Anyakőzet a Yihorlat délkeleti részéről.

Ezt a példányt szintén S zabó J ó z se f  tanár úr gyííjtötte es a vezetése 
alatt álló egyetemi petrographiai muzeumból volt szíves adni.
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4 MURAKÖZY KÁROLY:

Siliciumdioxyd SiO., ... ..................... 72,GR o/o
Aluminiumoxyd Alá0 3 ................... 15,ö2 «
Vasoxyd Fe20 ;! ............ ............ 0,95 «
Markasit FeS2 ... ............ 1,55 «
Ferrisulfat Feá(S04);{... 0,22 «
Caleiumoxyd CaO ............ 0,63 «
Magnesiumoxyd MgO ................... Nyomok
Kaliumoxyd KjO ... ... ... ... 1,30 o/o
Natriumoxyd Na.,0 ................... . 1,17 «
Chemiailag kötött víz H^O ............ 2,90 «

Hygroscopos víz 1,03% Fajsúly 2,229.

3. Anyakőzet a hradeki kőbányából.
Ezt a példányt magam gyűjtöttem a kőbányából, mely Nagy-Mihálytól 

nyugotra, azzal majdnem egy délkör alatt fekszik.

Siliciumdioxyd Si02... ... ............ 73,15 %
Aluminiumoxyd Al/)., . 16,71 ((

Vasoxyd Fe20 3 ............  ............  ... 0,78 ((
Markasit FeSá ... ... ... 0,73 ((

Ferrisulfat Fe„2(S04)3 ... ..................... 0,12 (í

Caleiumoxyd CaO ... ................... . 0,90 ((
Magnesiumoxyd MgO 0,21 ((

Kaliumoxyd Ká0  ............................ . 4,58 ((

Natriumoxyd Na.,0 ............ 1,13 «

Chemiailag kötött víz H 20  ... 2,58 «

Hygroscopos víz 0,93"/o Fajsúly 2,436.

Az anyakőzetből ez a három elemzes meggyőzhet arról, hogy a hegyág 
lehetőleg egynemű alkotású.

Minden pontján jellemzi azt az aránylag magas, 70%  fölé emelkedő 
siliciumdioxyd-tartalom, minden pontján van kéntartalma, uralkodó benne az 
orthoklas, következtetve minden ponton magas kálitartalmából.

Hogy a kőzet víztartalmának emelkedésével és fajsúlyának változásá
val lazább vagy erősebb összetartó képessége nincs összefüggésben, kitetszik 
ez onnan, hogy a legcsekélyebb chemiailag kötött víztartalmú kőzet a lesznai 
dombról, mely legfehérebb színű és a leglazább, míg ellenben a legnagyobb 
víztartalmú, de az előbbivel majdnem megegyező fajsúlyú, a Vihorlat dél
keleti részéről, a legtömörebb. A kettő között áll a közép víztartalmú, de 
a legnagyobb fajsúlyú kőzet a hradeki kőbányából való.

Hogy a víztartalom ebben az esetben nem csak a kaolintól ered, az 
bizonyos; mert hyalith-tal van különösen a két utóbbi kőzet impregnálva.

En úgy képzelem ezt az esetet, hogy a mállásnak indult anyakőzetben
(*)
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folytonosan képződik az orthoklas rovására kaolin és hyalith, idővel azonban 
valamely m ár szénsavas alkaliákat oldott, alulról feltóduló forró víz kiisza- 
polja a kőzet rétegeiből a könnyen oldható víztartalmú kovasavat, mely a 
kőzet egyes pontjain az oldat lehűlése alkalmával megdermed.

H a a megdermedés helye elég tágas, és az oldat lehűlése lassan követ
kezik be, úgy dudorok alakjában válik abból ismét m int hyalith a kovasav 
le, ellenkező esetben, ha valamely szorult helyen és rohamosan hül az oldat 
le, úgy az opálképződés jöhet inkább létre.

Innen lehet az is, hogy az opál rendszerint több fémoxydot tartalmaz, 
jobban színezve is van, mint a szabadon leváló hyalith.

H a a kőzetnek ez az említett kilúgozása fokozatosan előre halad, egy 
ideig a 8Íliciumdioxyd-tartalom csökkenése mellett alább száll a chemiailag 
kötött víztartalma is, de a folyton tartó mállás és újból bekövetkező kiisza- 
polása a víztartalmú kovasavnak, végre magas víztartalmúvá, fehérré és 
egészen lazává teszik a kőzetet, úgy hogy ezeknek az ismétlődő hatásoknak 
végső eredménye a porczellánföld, melynek magas víztartalma már kizárólag 
a kaolintól ered.

Az a körülmény is könnyen megmagyarázható, hogy az általam meg
vizsgált három anyakőzet közül, daczára annak, hogy azt a legel mállottabb- 
nak tartom, a lesznai dombról való a legmagasabb alkalitartalm at mutatja. 
Ez csak látszólagos, mert az alkalitartalom mellett ennek a kőzetnek van a 
legmagasabb aluminiumoxyd tartalm a is, a mi igen természetes. H a két 
egyforma elegyet veszünk, melyben az alkotórészek súlyviszonya eredetileg 
egyenlő, és most az egyik elegyből egy alkotórészt eltávolítunk, abban az 
elegyben minden más alkotórész %-os mennyisége szaporodni fog. Ez az 
eset áll itt is fenn. A másik két kőzet ezzel egyenlő összetételű volt, de mivel 
ebből a víztartalmú kovasav ki van iszapolva, csökkent ugyan a víz és 
a siliciumdioxyd tartalma, de ezzel szemben növekedett a többi alkotóré
szek % -os mennyisége.

Magáról az anyakőzet vizsgálásáról ezeket óhajtottam elmondani, és 
mielőtt a mállás főtermékének, a porczellánföldnek ismertetésére térnék, fel- 

' említem, hogy a kőzetben előforduló markasit elemzését egy rövid idő múlva 
megtartandó felolvasásom alkalmával leszek bátor közölni, mikor a szomolnoki 
kénkovand bányát szándékozom ismertetni, továbbá, hogy a mállásnak 
egyik melléktermékét az itt kiilömbözö vastagságú rétegek alakjában talál
ható opált szintén elemeztem, melynek elemzési adatait a következő tábla 

tünteti f e l :
Siliciumdioxyd SiOá .................... — 89,07 %
Aluminiumoxyd AláO;J ... 2,89 «
Vasoxyd Fe/X, .............................  0,42 «
Caleiumoxyd CaO ... ............ 0,93 «
Magnesiumoxyd MgO ... — 0,50 «

(S)
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Kaliumoxyd K>0 ... ... 
Chemiailag kötött víz HjO 

Hygroscopos víz 4 ,02%

2,1 0% 
4,19 «

Fajsúly 2,103.

A megvizsgált opál a kőzetbe van rétegezve, alul, felül m arkasit fedi, 
úgy hogy a vizsgálat alá vett példányokat előbb mechanikai erő segítségével, 
majd híg sósavval digerálva megtisztítottam. Amint az elemzés m utatja, 
meglehetős magas a fémoxydok %-os mennyisége ebben az opálban, mert az 
0% -ra  emelkedik. Különben az elemzés adatai semmi feltűnőt nem 
mutatnak.

Megkísértettem kovasavsókká átszámítani a bázisokat, a vizet is fém- 
oxydnak tekintve. Ha metasavsók alakjára számítom, úgy az összes bázisok 
normál só alakjában 24,21%  kovasav anhydridet vennének igénybe, úgy 
hogy a nyert viszony alapján minden további számítás meddő lenne, hogy 
az opálban előforduló vegyület-alakokra következtessünk.

Vizsgálataim legérdekesebb pontja az a porczellánföldbánya, mely 
Nagy-Mihálytól északra 1 km távolban fekszik, tehát az átvizsgált hegyág 
délibb felén.

A bánya S ztáray A ntal  gróf tulajdona, ki 1883 februárius havában 
B artus  B oldizsár  urat bízta meg, hogy kutassa terjedelmét annak a fehér
földnek, mely a nevezett helynek néhány pontján a föld felszínére nyúlik.

A k u t a t á s  m e g k e z d ő d ö t t ,  B artus úr k ile n c z  p o n to n  v é g e z te te t t  fö ld- 

fu rá s t ,  a  b á n y a  m a i  b e já rá s á tó l  a  s z é l ró z sa  m i n d e n  i r á n y á b a n .

Ezek közül a fúrások közül a bejáró-aknától északra eső három fúró

lyuk képét a következőleg írja le B artus ú r :

1 -só' fúrólyuk, a mai lejáró akna helyén.

1. A pázsit alatt szennyes sárga agyag ... 2,0 m
2. Kavics ... ... ....................
3. Világos szürke kövér agyag ...
4. Porczellánföld ... ... ...

0,30 « 
... 1,00 « 

0,00 «

r>. Kénsárga majd kékes színű, kövér agyag 3,00 «
0. Sárga majd szürke agyag, végre kavics 1,80 « 

A furólyuk mélysége ............14,10 m

2-ik  furólyuk az aknától 9  m-re északra.

1. Sárgás agyag, alul kavics
2. Kövér szürke agyag ...
3. Porczellánföld ... ............
4. Kénszürke, homokos agyag...

2,70 m 
2,90 « 

4,20 « 
1,00 «

A furólyuk mélysége ... l l ,0 0 m .
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3 -ik furólyuk az aknától 2 5  m-rc északra.

1. Sárga agyag ... ............  ... 0,00 m
2. Szürke agyag, alul kavics ... ... ... 1,25 «
3. Porczellánföld ... ... ... ... ... 1,75 «
4. Kékes szürke kövér agyag ... ... 1,00 «
5. Ibolya színű kövér agyag .................... ....1,00 «
G. Kékes kövér agyag .............................2,C0 «
7. Gyengébb porczellánföld............................ ....0,50 «

A furólyuk mélysége ............ 13,50 m.

Az összes fúrások eredménye, hogy a porczellánföld I— 0 m vastagság
ban különböző mélységben található. Felette és alatta színes agyagrétegek, 
helyenkint kavicslerakodások vannak.

Vannak pontok, hol a porczellánföld egymás felett két külön rétegben 
fekszik. Ez, azt hiszem, gyakori eset lehet, mert én magam három megvizs
gált telep közül kettőben, itt és Tolna-Váralján találtam ugyan ezt az esetet.

A fúrások kedvező eredménye folytán m ár 1884-ben megnyitották a 
bányát, melyben bányászszák a porczellánföldet.

Ugyan ebben az évben já rt ott Duklából N oth  úr, kinek közléseit az 
«Allgemeine österreichische Chemiker und Techniker Zeitung») 1885 már- 
cziusi számából ismerem és mely közleményben szerző azt állítja, hogy a 
porczellánföld 10— 20n/o kálit tartalm az; hogy a telep tenger a la tt mállott 
kaolinná és épen azért clilorszag tölti el úgy a bányát, m int a bánya ter
mekét.

Ismertetése annyira eltérő a valótól, hypothesise pedig oly mérvű 
dilettáns okoskodásra vall, hogy állításaival e helyen nem tartom szükséges
nek bővebben foglalkozni.

A bánya levegőjére vonatkozólag igen érdekesnek tartom azt, hogy a 
meleg hónapokban a jelenleg még csak gyengén ventilált bányában nem 
lehet dolgozni, mert széndioxyd ömlik oda olyan mennyiségben, hogy a 
lehatolni akaró bányászt mécsesének kialvása, melyet előre leereszt, figyel
mezteti, hogy a levegő oda lent elviselhetetlen.

Folyó évi junius közepén voltam a bányában, a mikor a külső levegő 
hőmérséklete li>° C és a bánya levegőjének hőmérséklete 17 °C volt. Nem 
éreztem a levegőnek semmi nyomasztó hatását, de B artus úr említette, hogy 
már melegebb napokban sem lehet a bányába menni.

Hogy a bánya levegőjéből elemzéshez szükséges tiszta részletet nj’er- 
hessek, mert tetszésem szerinti időben oda utazni nem volt alkalmam, szer
kesztettem egy igen egyszerű készüléket, melynek segítségével bárki a 
czélnak megfelelő teljesen tiszta gázt foghat fel, akármelyik meg nem köze

líthető mély üregből.
(?)
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Ez a gázfelfogó edény mintegy 40 mm átmérőjű, 30 cm hosszú üvegcső, 
mely két végén Geislerféle csappal van ellátva. Az egyik csapszárra b csap alatt 
egy üvegszelep van fel forrasztva. Használata a következő: Mind a két csapot 

kinyitva a készüléket c szeleppel ellátott végével vizes edénybe 
állítom és a csapon át szíva, az egész készüléket megtöltöm víz
zel, ha most, a csapokat nyitva hagyva a készüléket a vízből 
kiemelem, a szelep önsúlyánál fogva is elzárja a készülék alját 
és az megtöltve marad. Zsineget kötve a csap alá, lebocsáthatom 
a készüléket tetszésszerinti mélyre, és mikor a készülék talajt 
ér, c szelep szárára fekszik, mi által a szelep kinyílik, a gázfel- 
fogóból a víz lassan kifolyik és helyébe az üreg levegője tódul.

10— lőperczig  jó a készüléket így az üregben bent hagyni, 
hogy az a víz, mely az edény belső falát megnedvesíti, a bánya 
levegőjében foglalt gázokkal megteljék, azután felhúzzuk a 
készüléket.

A m int a talajról felemelem, a szelep megint elcsukja a ké
szülék alsó nyílását, úgy hogy abból alulról gáz nem ömölhet ki. 
A felső nyitott csap sem veszélyes, egyrészt mert az ilyen fené
ken ülő gázok fajsúlya nagyobb, m int a levegőé, tehát a csapszár 
vékony nyílásán a felhúzás rövid ideje alatt számba vehető meny- 
nyiség ki nem diffundál; másrészt, mert a mély üregek hőm ér
séklete rendesen alacsonyabb, mint a felső levegő hőmérséklete, 
tehát a gázzal telt edény egy hidegebb helyről folyton melegedő 
térbe jutva, a benne lévő gázok lassan kiterjedve a csapon át ki
ömlenek, de a kiömlött rész helyébe levegő nem jöhet.

Ha a készülék napvilágon van, mind a két csapot elzárjuk 
és a gáz fel van fogva.

Én elsőben arról a legmagasabb pontjáról óhajtottam a 
bányának gázt felfogni, a hol már a mécs elpislog, ilyenkor lehet a készü
lék alá egy léczre szegezett deszkadarab segítségével mesterséges talajt 
készíteni.

B autits úr szívességének köszönhetem, hogy a 14 m mély lejáró-akna 
7-ik méteréből, tehát középmagasságáról ebben a készülékben felfogva gázt 
kaptam, melyet julius hó végével fogtak fel.

Már ilyen magasan is igen érdekes összetételt m utat a gáz, mint azt 
az elemzési adatok feltüntetik.

Az elemzés alá vett gáz (nedves) 
Na (OH) absorbtio után (nedves) 
Hydrogén bevitel után (nedves) 

Explosio után — — ...

Térfogat

köbein

1 0 0 ,%

04,1.')

I :{:>>,44 
100,02

Nyom úr 
mm

554,7 

56:1,2 
C.80,s 

G os,:i

ÍIuimT"tk

£ . 7  

2:;,7 
25,4 
24,0

Térfogat 
n̂ núl és 

7l»0 mni  ny

40,26 
46,s:i 
S Í , ír , 
58,58

(S)



A NAGYMIHÁLYI RHYOLITH-TRACHYTOK ELMÁLLÁSA.

Ezeknek az adatoknak alapján a bányagáz összetétele a következő:

Nitrogén ............  80, G5 °/<>
Oxygén ............  15,20 «
Széndioxyd — 4,09 «

Megjegyzem, hogy szénhydrogénekre és szénoxydra is vizsgáltam, de 

nem találtam.
Kutattam  a literatura adatai között, hogy fordul-e hasonló összetételű 

gázelegy valahol elő, mely meg van vizsgálva? Találtam is B u n se n  «Gaso- 
metrische Methoden» czímti munkájában a 101. lapon egy adatot, mely 
azt mondja, hogy egy casseli barnaszénbánya tárnájából való nehéz levegő 

a következő összetételt m u ta tja :

Nitrogén ............ 83,37 %
Oxygén ... —  13,80 «
Széndioxyd... ... 2,83 «

Mivel ebben az esetben éppen úgy, sőt még inkább, m int az általam 
vizsgált gáznál, eltérő a szabad oxygén és a széndioxyd alakban jelenlévő 
oxygén mennyisége a levegő oxygén tartalmától, azért azt mondja B u n se n , 

ez a körülmény azt bizonyítja, hogy ilyen esetekben a levegő oxygénje csak 
részben használtatott fel széndioxyd képződésére, a hiányzó rész pedig más 
nem gázalakú oxydátió-termékeket hozott létre.

Állítását kísérlettel igazolja. Nedves barnaszenet nagy levegőmennyi
séggel közös edénybe zárt, és huzamos idő után a szén felett lévő levegőt 
megvizsgálta, mely a következő összetételt m utatta :

Nitrogén ... ... 82,35 %>
Oxygén ............  10,21 «
Széndioxyd ... ... 7,44 «

Ha merész akarnék lenni a  következtetésekben, úgy a B u n se n  kísérleti 
adataira támaszkodva, saját kísérletemből azt következtethetném, hogy a 
porczellánföldbánya nehéz levegője valamely széntelepről ömlik a bánya 
üregébe.

Ezt a következtetést azonban fentartom arra az időre, mikor a bánya 
különböző mélységében gyűjtött gázok elemzését bemutathatom, mert jelenleg 
csupán ez az egy adat áll még rendelkezésemre, és hogy a többit beszerezzem, 
a jövő év nyarát kell.bevárni.

A bánya terméket nyers állapotban teljes elemzéssel nem vizsgáltam 
meg, csak az iszapolt földből végeztem teljes elemzést.

Hogy így jártam  el, oka ennek az, mert találtam az irodalomban több

(»)
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e le m z é s é t  e n n e k  a  fö ld n e k ,  m e ly e k  k ö zü l k e t tő t  e m l í t e k  fel, a z  e g y ik e t  

Budapesten^KALEcsiNszKY ú r  v é g ez te ,  a  m á s ik  B é c sb e n  k é sz ü l t ,  e lő t te m  i s m e 

r e t le n  h e ly e n .
Budapest Bécs

Siliciumdioxyd SiO„2 ............ 51,7 % 65— 50 %
Aluminiumoxyd AL20 :! ... 3,0,7 « 20— 29 «
Vasoxyd, magnézia és mész 2,2 « 2— 3 «
Kali és nátron ... ... 0,35 (« 1— 2 «
Chemiailag kötött víz H 20 13,3 « 13— 16 «

Az elemzések alapján a földet jó minőségű porczellánföldnek dekla
rálják, melyről kísérleti alapon kimutatják, hogy tűzálló, mert 1800° C 
hőmérsékletet eltűr olvadás nélkül.

Elemzésemet, a gyárilag iszapolt nagymihályi porczellánföldből végez
tem a következő eredm énynyel:

Siliciumdioxyd Si02 — ............ ... ... 51,73 °/o
Aluminiumoxyd AL>0;! — ... _____33,83 «

Vasoxyd Fe20 3 _ ... ... ... ... 2,17 «
Caleiumoxyd C a O ..................... ............ Nyomok
Magnesiumoxyd MgO ... ... ... ... Nyomok
Kaliumoxyd K20  _ ... ... ... 0,90 «
Natriumoxyd Na20  ...  ............ ... ... 0,61 «

Chemiailag kötött víz HáO ... ............ ........ 11,57 «
Hygroscopos víz 1,23% Fajsúly 2,319.

Nyert adataimat a Budapesten végzett elemzéssel hasonlíthatom legin
kább össze.

Ha a nyers földből teljes elemzést végezni nem is tartottam  szükséges
nek, megvizsgáltam azt elmállási fokára nézve a bánya főtárnájából hajtott 
minden melléktárna oldalfalán, vagy végső pontján.

Az elmállás fokát a m ár felolvasott és alább közzé tett okszerű elem
zésnél követett eljárásom szerint olyan módon állapítottam meg, hogy a 
lemért földet 130°-nál szárítottam, az itt mutatkozó súlyveszteséget mint 
hygroscopos vizet jelzem, azután a földet gyenge vörös izzásnál kihevítve 
meghatároztam chemiailag kötött víztartalmát, ezt az értéket szoroztam 
7,189-el és a szorzatot fogadtam el a föld kaolintartalmának, vonatkoztatva 
azt a nyers földre. Ilyen módon hat ponton állapítottam meg a föld kaolin- 
tartalm át a következő eredm énynyel:

A z I. mellélet ár mi bői.

Hygroscopos víz ...
Cliem. kötött víz
Kaolintartalom ..........

(10)

9,90 %  
10,1-9 « 

... 75,44 «
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A  11. mellékiárn óiból.

Hygroscopos víz... ..................... 10,3 3 %
Chem. kötött víz ............ 8,58 «

K aolin tarta lom .................. ._ ... 01,70 «

A  I I I .  melléktárnából.

Hygroscopos víz ... ... ... 0 ,8 0 %
Chem. kötött víz ............ ... 11,20«
Kaolintartalom ..................... 81,49 «

A  IV . melléktárnából.

Hygroscopos víz ... ... ... 7,38 %
Chem. kötött víz ... ... 7,58 «
Kaolintartalom ... ........................  54,59 «

A z  V. melléktárnából.

Hygroscopos víz ..................... 0,83 %
Chem. kötött víz _' ... ... 11,17 «
Kaolintartalom _ ... ... 80,30 «

A  VI. melléktárnából.

Hygroscopos víz _ ... ... 8 ,1 9 %
Chem. kötött víz ... _ ... 9,71 «
K aolin tarta lom ...  ..................... 09,82 «

A felsorolt hat meghatározás középértéke és az alkatrészek ingadozása:

Átlag Ingadozás
Hygroscopos víz 8,22 %  0 ,0 9 % — 10,33%
Chem. kötött víz 9,79 « 7,58 « — 11,17 « 
Kaolintartalom 70,54 « 54,50 « — 81,49 «

Azokból a színes agyagokból, melyok a porczellánföldet alul-felül fedik, 
szintén megvizsgáltam a Vl-ik tárna végén egy részletet a porczellánföld 
elett, másikat az alatta fekvő rétegből, az elsőnek 10 ,54% , a másiknak
11,38 % volt a chemiailag kötött víztartalma, mind a kettő igen plastikus, 
eredetileg sárga fehér erekkel átszőtt agyag volt és mind a kettő vörösre égett.

Ezzel véget értek vizsgálataim, csupán a hradeki kőfejtésben talált 
markasitot és a bánya különböző pontján gyűjtendő levegőt óhajtom még 
pótlólag megvizsgálni.

A tapasztaltak alapján elmondhatom, hogy ez az érdekes hegyág, mely 
minden pontján mállásnak indult, most is folytonos mállás alatt van.

(H)
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A porczellánföldbánya értékes anyaga valószínűleg hasonlóan folyto
nos érésben van, a bánya levegőjének szénsavtartalma és a föld állandó 
nedvessége legalább megadják ehhez a szükséges feltételeket.

De elmondhatom azt is, hogy a hegyág érdekességének teljes képét 
korántsem nyújthattam  megejtett vizsgálataimmal, mert valószínű, hogy a 
meg nem vizsgált pontok még megannyi vizsgálatra érdemes anyagot nyújta
nak, mindazáltal örömömre szolgál már az a hit is, hogy munkám adatai
val hozzá járultam  a hegyág bővebb ismertetéséhez.

II. RÉSZ.

A porczellánf'öldek okszerű elemzése.

A porczellánföld, m int azt számos ellemzési adat igazolja, főalkotó 
részeit tekintve három vegyület elegye. Minden porczellánföldben van az 
anyakőzet el nem mállott földpátjából több vagy kevesebb, van qnarz és van 
kaolin , azaz bázisos víztartalmú aluminiumsilicat.

Ezeken a vegyiileteken kívül a helyi viszonyoktól függ, hogy milyen 
vegyiiletek lehetnek még alárendeltebb mennyiségben a porczellánföld alkotó 
részei.

Az említett három fővegyületalaknak egymáshoz való viszonya szabja 
meg a porczellánföld értékét, mire való használhatóságát és befolyásolja 
tűzálló képességét.

Tagadhatatlan, hogy az alárendelt mennyiségben található elegyrészek, 
a milyen legtöbb esetben a vasoxyd, szintén léuyegesen hozzájárul a porczel- 
lán minőségének eldöntéséhez, de az rendesen oly csekély mennyiségben 
fordul elő, hogy a föld jellegén a legtöbb esetben keveset változtat.

Hogy a porczellánföld alkotó részei közötti súlyviszony mennyire fon
tos, kitetszik ez onnan, hogy az olyan elemzést, mely hivatva van ezt a 
súlyviszonyt megállapítani, okszerű vagy rational is elemzésnek nevezik.

Minden ilyen irányban kidolgozott elemzési módszernek közös alapja, 
a külömböző silicatok eltérő oldhatósága a különféle savakban, vagy ugyan
annak a savnak töményebb vagy hígabb oldatában.

Nem lehet szándékom ezen a helyen az összes ilyen irányú módszere
ket tüzetesen leírni, csupán felemlítem, hogy a fluorhydrogensav különböző 
töményoldatán kívül leggyakrabban sósav és kénsav nyernek alkalmazást 
nyitott vagy zárt edényben, alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletnél, 
tehát hő, vagy hő és nyomás együttes alkalmazásával.

Ma legelterjedtebb az Á ron által megkezdett úton dolgozó S e g e r  által 
kieszelt elemzési módszer.

Ok tömény kéusavat használnak nyilt edényben, eljárásuk a következő:

(14)
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A porczellánföld lemért mennyiségét huzamosabb időn át, platina 
csészében főzik töménykénsavval, a kénsav ilyen körülmények között a bázi- 
sos aluminiumsilicatot megbontja, abból siliciumdioxydot választ le, az 
alumíniumot meg m int aluminiumsulfatot feloldja, de feloldja e mellett a 
vas összes mennyiségét és egy csekély részét a porczellánföldben jelen volt 
alkáliáknak.

H a a felesleges kénsav elpárologtatása után, a még mindig kénsavtól 
nedves tömeget nagyobb mennyiségű vízzel elegyítjük, szűrésre készen áll 
az elegy, és a szűrőn átmenő oldatban meghatározhatjuk az alumíniumot.

A szűrőben visszamaradt részlet tartalmazza a földben jelen volt quarz 
és földpát mennyiségén kívül még a bázisos aluminiumsilicatból levált 
kocsonyás kovasavat is, mely utóbbit a két előbbitől elválaszthatjuk, ha az 
elegyet főzzük natriumcarbonát-oldattal, mert ilyen oldható silicattá alakúi 
a frissen levált kovasav.

Ebből az oldatból szokásos módon sósavval leválaszthatjuk a kovasavat.
A mindkét műveletnél oldatián állapotban maradt quarz és földpát 

mennyiségét mérjük, mérés után felnyitjuk, meghatározzuk abból az összes 
siliciumdioxyd és alumíniumoxyd mennyiségét.

Az összes kioldható rész mennyiségét megtudjuk, ha az anyag eredeti 
mennyiségéből levonjuk a forró kénsav és forró szóda-oldatban oldhatatlan 
részek mennyiségét.

Az oldható részek tömegét nevezi Á ron  és S e g e r  agyagképző-nek 

(Thonsubstanz).
Az oldatlan állapotban m aradt részletből leválasztott aluminiumoxyd 

mennyisége szolgál szerintük számítási alapúi arra nézve, hogy megtudják, 
mennyi volt az eredeti földben a földpát.

Ezt a mennyiséget orthoklas alakban számítják ki.
Minden 1 AláO;{-ra vesznek 3,51 Si(X,-t és a fennmaradó siliciumdioxydra 

mondják, hogy az az eredeti földben m int quarz volt jelen.
Mindezeket a műveleteket kezdik a 1^0° C-nál szárított földdel.
Eltagadhatatlan, hogy Á ron  és S e g e r  elemzési módszere geniális, de, 

• mint minden okszerű elemzési módszer, nem ment hibaforrásoktól.
Minden sav hatása a teljesen ép silicatokra függ a tömegek viszonyá

tól, a hőmérséklettől és az időtől.
Maga a széndioxyd, mely aránylag gyenge sav, viz jelenlétében az idő 

hosszú tartam a alatt tömegénél fogva a viz közreműködésével milyen, szinte 
hihetetlen hatásokra képes!

H át a kénsav, a megfelelő mennyiségben, ideig és hőfoknál alkal
mazva, nem támadhatja-e meg a földpátot is? H a a teljesen ép ortlio- 
klást nem is, de a m ár elmállott tömegbe zárt részlet kérdés, hogy olyan 
teljesen ép-e?

Eltekintve az ellenvetésektől, melyek hibaforrások lehetnek, feltevé-
(l:j)
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sektöl sem ment az eljárás. Ott van a földpát számítása, es a mi leglénye
gesebb, fárasztó neliez m unka után vezet czélboz.

A iíon es S e g e r  három alkotó részt határoznak meg, tehát a porczellán- 
földekben két vegyületet, melyeknek mindenike ismert test és az agyagkep- 
zőt. Ez a harmadik nem vegyület, mert a víztartalmú bázisos aluminium- 
silicat mellett benne foglaltatik a vasoxyd és az esetleg jelenlévő, ismeretlen 
vegyület alakban oldható alkaliák mennyisege, a mi származhatik valami 
csekély, kénsav által megbontott földpátból is. Szóval definiálni, hogy mi az 
az agyagképző, nem lehet.

Én rövidebb úton czélhoz vezető és legalább is hasonló pontos okszerű 
elemzési módszert használok, mely csupán számításon alapszik.

Hogy az összes alkatrészek mennyiségét meghatározzuk, minden 
porczellánföldből elmaradhatatlanul kell teljes elemzést végezni.

A teljes elemzés adatai szolgálnak nálam alapúi az okszerű elemzes 
adatainak kiszámításához.

Tudjuk, hogy a porczellánföld alkotó részei quarz, földpát és kaolin. 
A két első nem tartalmaz chemiailag kötött vizet, ellenben a kaolinban van 
13,01 % chemiailag kötött víz, melyet csak 300° C körül bocsát el.

Az elemzésre szánt földet 130°-nál szárítom, mérem, azután Bunsen- 
láng felett a vörös izzásnál 20— 25 perczig hevítem. Ha a föld izzítás után 
fehér maradt, úgy bizonyosan csak chemiailag kötött vizet veszítette és nem 
tartalmazott szerves anyagokat. Az izzítás által létrejött súlyveszteséget 
chemiailag kötött víznek tekintem.

H a m egbám ult vagy színt változtatott, keresem az okot, mely a szín
változást letre hozta, azután a színváltozással járó sulyváltozást kipuhatolva 
szokásos módon számításba veszem a víztartalom megállapításánál. Ilyen 
correctiókra van szükség leggyakrabban szerves anyagok, carbonatok vagy 
sulfidok jelenlétében.

Azután elvégzem a rendes, az előforduló alkotó részek százalékos meny- 

nyiségét megállapító elemzést.
A chemiailag kötött víz mennyiségéből kiszámítom a porczellánföld 

kaolintartalmát, ALO;{.(SiOá).>. 2 H.,0 képletből kiindulva, mely szerint a kao
linban A li) ,  =  39,684 o/o, SiO, =" 46,406 o/0 és a H , 0 =  13,010 %.

A kaolin felépítésére szükséges aluminiumoxyd mennyiségét levonom 
a teljes elemzésben feltüntetett összes ALÓ-, mennyiségéből és az így vissza 
maradt részt veszem alapul a földpát mennyiségének kiszámításánál.

Mint Á ron és S e g e r , én is orthoklas alakban fejezem ki a földpát 
mennyisegét, K^ALíSiO .^.^SiOj-ból kiindulva, mely képlet szerint ebben a 
vegyiiletben a K /)  =  16,01 "/o, az Al./);{ — IS, 1-3 % es a SiO., 64.6(> °/o.

A talált vasoxyd mennyiségét minden esetben külön megadom a teljes 
elemzés táblájában feltüntetett értékben.

(1*)



Ha így kot, illetőleg három vegyület mennyiségével leszámoltam, a 
fennmaradó részt bátran quarznak tekinthetem.

Hogy ennek az egyszerű számításon alapuló okszerű elemzesnek hasz
nálhatóságát feltüntessem, két elemzés adatait közlöm, az elsőt végezte 
Á ron és S e g e r ,* a második az én elemzésem. Mind a két elemzést mind a 
kot mód szerint összeállítom, hogy az összehasonlítást megkönnyítsem.
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Az ijricix-i porczellánföld demzese Á r o n  és  S e g e r - tő i .

"/o
Kénsavval 

nőm fel
Az agyagképz< 

részek
mennyiség bontható bontható "/«' mennyisége

Siliciumdioxyd 58,39 32,22 26,17 17,09

Aluminiumoxyd ... 27,52 7,4-9 20,03 36,04
Vasoxyd ..................... 0,36 — 0,36 0,64
Caleiumoxyd 1,52
Magnesiumoxyd 0,41 4,40 1,82 3,27
Kaliumoxyd _ ... 1,71
N atriu m o x y d ............ 2,58
Izzítási veszteség 7,19 — 7,19 12,94

A felnyitás alapján számította Á ron  és S e g e r  az okszerű elemzesi 
adatait:

Agyagképző ... ... 55,88 
Quarz ... ... ... 5,05 
Földpát .....................  38,17

Én pedig a °/o-os mennyiségeket feltüntető táblázat alapján adom 
meg a számított okszerű elemzés ad a ta it :

Kaolin ............  51,680
Quarz ... _ ... 9,861

Földpát .... ... 38,090
Vasoxyd... ... .... 0,360

Számításaimat a következőkben adhatom meg:
Tudom, hogy a kaolinban van 13,91% chemiailag kötött víz; keresem 

az yrieix-i porczellánföld kaolin ta r ta lm á t:
13,91 : 100 =  7,19: x, innen x =  51,689.

51,689 kaolinban van:

Aluminiumoxyd ... 20,502 
.Siliciumdioxyd... 23,987 
V íz ................... ... 7,190

■' Thonindustrio Ztg. 187íS. Nr. 13.
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Ifi MURAKÖZY KÁROLY:

Úgy de az összes aluminiumoxyd mennyiségét Áron és S e g e r  27,52 o/0-bán 
adja meg, ebből levonom a kaolin alakban jelenlévő 20,502 o/o-ot, marad 
7,02 o/0) melyről fel kell tennem, hogy orthoklas alakban volt a földben.

Az orthoklasban van 18,43 °/o aluminiumoxyd :
18,13 : 100 — 7,02 : x, innen x =  38,01).

38,09 földpátban van:

Kaliumoxyd ... ... (>,441 
Aluminiumoxyd 7,020
Siliciumdioxyd ... 21,029

A vasoxyd mennyisége adva van, ez =  0,30 %.
Van tehát az yrieix-i porczellánföldben:

Kaolin ... 51 ,080%
Földpát... 38,090 «
Vasoxyd ... ... 0,300 « a hiányzó rész 
Siliciumdioxyd 9,8(51 «

H a ez a számítás helyes, úgy a megadott értékeit a %-os táblázatnak 
a számított táblák adataiból ismét össze lehet állítani, peld. a siliciumdi
oxyd mennyiségét minden esetben csak számítottam. Tegyünk ezzel kísérletet:

a kaolinra szám ítottam ................23,987 % siliciumdioxydot
a földpátra ... ... ... 24,029 «

es quarz alakban ..................... 9,801 «

ez összesen 58,477 %.

A százalékos táblázatban 58,39 % van feltüntetve úgy, hogy a diffe- 

rentia nincs egytized százalék.
Hasonló az eredmény az én elemzésemnél, melyet a nagymihályi por- 

czellánföldböl végeztem:

mennyiség
"/o

Kéiiflavval 
i em fel

bontható bontható

Az AgifiRkép/.n 
részek " mennyi 

«éne

Siliciumdioxyd 51,73 11,25 37,28 11,09

Aluminiumoxyd ... ... 33,83 1,70 32,14 38,53

V asoxyd ............ 2,17 — 2,17 2,00

Caleiumoxyd ... Nyomok

Magnesiumoxyd
Kaliumoxyd

((

... 0,90
1,25 0,20 0,31

Natriumoxyd 0,01
Chem. kötött v íz ... ... 1 1,57 — 11,57 13,87
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A porczellánföld iszapolva volt, szobában száradt meg, s mielőtt elem
zés alá vettem 130°-nál szárítottam állandó súlyig.

1,23 % hygroscopos vizet tartalmazott. Á ron  és S e g e r  módszere 
szerint számított okszerű elemzés ad a ta i:

Agyagképzö _ 82,80
Quarz ... ... .... 0,50 
Földpát ... ... ... 10,55.

A chemiailag kötött vízből kiindulva a %-os mennyiségeket feltüntető 
elemzés adataival a számított okszerű elemzés a d a ta i :

Kaolin ... ... _ 83,18
Quarz ... ... 10,15
Földpát ... ... 1,50
Vasoxyd .......... . 2,17.

Ezeket az adatokat hasonló módon számítottam, mint azt az yrieix-i 
föld számításánál fel is tüntettem.

A számított adatok helyességének ellenőrzése végett itt is a számított 
adatokból visszaszámítok a siliciumdioxyd mennyiségére:

83,18 s. r. kaolinban van =  38,00 s. r. siliciumdioxyd 
4,50 « földpátban van =  2,01 « «

a differentiából számított =  10,15 « «

összesen =  51,00 s. r. azaz % .

míg a teljes elemzés 51,73 %-ot tüntet fel, tehát itt sincs 0,1 % eltérés.
A már közölt elemzésen kívül még két más porczellánföldből végeztem 

es számítottam mind a két módszer szerint okszerű elemzést, azonfelül ellen
őrzés czéljából a litteratura adatait is átszámítgattam, és mindezek a szá
mítások arról győztek meg, hogy pontos chemiailag kötött vízmeghatározás 
es %-os elemzés mellett felesleges a hosszantartó okszerű elemzési módsze

re k h e z  folyamodni, mikor egy kis számítás is hasonló, ha nem .jobb ered

ményhez vezet.

G e s e l l  SÁNDOR-tól.

Arvamegye közopén, Namenztó mezővárostól északkeleti és keleti irányban  

ogész (iácsországig egy teknő húzódik, melyben harmadkon és alluvial képződések  

lerakodtak. Alapja kárpáti homokkő (magúra homokkő), m ely a teknő széleit is 

képezi.
Földtani Közlöny. XXII. kőt. 189:2. (17) 2


