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A sokféle elválás technikai jelentsége a bányászás és feldolgozás

szempontjából kedvez, mert kisebb tömbök könnyen leválaszthatók s

a palás-rhomboidos szerkezetek könnyen és gyorsan hasíthatok koc-

kákra. Utak építésére kiválóan alkalmas anyag.

Építkezés szempontjából kedveztlenek e litoklázisok, mert ilyen

kzetekbl nagy lávatömböket nem lehet elállítani. Legfeljebb a láva-

pados elválásé, lávatömbök használhatók, ha a parallel elválások az épít-

kezésnél horizontálisan feküsznek. Mindamellett a sokszor észre nem
vehet más irányú latens litoklázisai miatt szilárdsága mégis bizony-

talan.

Külön beható tanulmányt igényelne más andezites hegyek forma-

alakulataival való összehasonlítás útján annak eldöntése, hogy vájjon

a térszíni kisformáknak az egész Nagyhegyre kiterjed, mindenütt jel-

legzetes domborúsága nincs-e összefüggésben a köríves, hengeres és

gömbhéjas elválással. (Lásd II. tábla 2. rajz. Fénykép után.) Nem ismét-

ldik-e meg 300—500 m-es távolságokban az, amit ez az ábra 30

—

50 m-es távolságokban szemléltet? Mert hiszen az kétségtelen, hogy a

fényképre felvett kis területen a mállás, denudáció és részben az erózió

is utána igazodik a kzetek köríves, hengeres és gömbhéjas elválási haj-

landóságának. *

Végül pedig köszönetemet fejezem ki:

a Magyarhoni Földtani Társulat elnökségének azért, hogy tanul-

mányom megjelenését lehetvé tette, Dr. Szentpétf.ry Zsigmond sze-

gedi egyetemi tanár úrnak azért, hogy földrajzi morfológiai és jelen

tanulmányom érdekében begyjtött kzetmintáimnak az Egyetemi

Ásvány- és Földtani Intézetben való tudományos vizsgálatát lehetvé

tette, Dr vitéz Lengyel Endre egyetemi adjuktus úrnak pedig kzet-

mintáimnak tudományos petrográfiai feldolgozásáért.

ÚJABB ADATOK A SZILIKÁTOK KÉMIÁJÁHOZ.
írta: Endrédy Endre.*

Sok kutató foglalkozott a szilikátok szerkezetének kiderítésével.

Az els ilyennem kísérletek, pl. RAMMELSBERG-éi, 1 oda céloztak, hogy

az elemzés útján nyert empirikus formulát racionálisabb alakba öntsék.

Azonban ilyen számítások semmi pozitív adatot nem szolgáltathattak

a molekula szerkezetét illetleg. Már sokkal racionálisabb alapul szol-

gálhatnak azok a lebontási-átalakítási kísérletek, amelyeket Lemberg,2

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1926. évi május hó 19-i szakülésén.

1 Rammelsberg: Mineralchemie.
- Lemberg: Zeitschrift d. Deutsch. Geol. Ges. 1876—1885.
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Thugutt
,

3 Clarké 4 végeztek; vagy például G. TscHERMAK-nak

5

és tanít-

ványainak a kovasavhidrátok elállítására vonatkozó kutatásai. A sok

közül csak Gans
,

15 Van Bemmelen
,

7 Stremme
,

8 Jordis9
és Vernadsky 1 ' 1

nevét akarom még megemlíteni. Mint látható, a kérdés igen sok kutatót

foglalkoztatott, sikerült is eredményeket felmutatniok, de ezek mégsem

kielégítk. Céltalan volna az irodalom felsorolását folytatni, csak két

kutatónak a kísérleteit óhajtom felemlíteni, minthogy a továbbiakban

kissé részletesebben fogok reájuk hivatkozni: jACOB-nak11
és Rey-

NOLDS-nak .

12

Jacob a szilikátokat a WERNER-elmélet 13 értelmében komplexsók-

nak fogja fel és az alkotó komplexsavakat az elemzési adatokból igyek-

szik kiszámítani .

14 Reynolds15 az ú. n. „silicalcyanideket" állította el
s ezeket vízgzáramban oxidálta. Például a Ca Ab. Si 2 vegyület oxidá-

ciója útján sikerült neki anorthitot elállítani. Mindenesetre, vélemé-

nyem szerint, Reynolds kísérletei mondanak legtöbbet a molekulák

szerkezetérl, mert szukcesszív szintézisen alapulnak.

Kísérleteimet úgynevezett „frakcionáló“ oldáskísérletekkel kezdet-

tem meg: a szilikát ot különböz és különböz koncentrációjú oldó-

szerekkel kezeljük s vagy az oldott, vagy az oldatlanul maradt részt

megelemezve, igyekszünk az oldott és oldatlan rész viszonyából a

molekula szerkezetére fényt deríteni.

Az eljárást nem óhajtom részletezni, csak egynéhány hibalehet-
ségre óhajtok reámutatni. Egyik ilyen pl. a „bezárás". Tudniillik az
elbontásnál keletkez bomlástermék, pl. kovasavhidrát, kiválásakor
bomlatlan részecskéket okkludál, amelyek az oldószer hatását elkerülik.

Másik a hidrolízis; keletkezik mondjuk egy komplex alumokovasav, ez
azonban vízzel szemben nem állandó és szétbomlik kovasavhidrátra és

aluminiumbidroxidra. Els esetben egy egyszer ortho- vagy metaszilikát
komplex alumoszilikátnak látszhat, a. másik eset ennek ellenkezje:
komplex alumoszilikát ortho- vagy metaszilikátnak tnhet fel.

5 Thugutt: N. Jb. für Min. Beit Bd. 9. 555. 1894.
4 Clarké: Am Chem. .Tonrn. [8] 245, 1899., [9] 117. u. 345. etc.
5 G. Tschermae: Sitzungsber. Wien. Akad. Abt. I. 1903—1910.
“ R. Gans, Doelter: Handb. d. Min. chemie. Bd. II.

Van Bemmelen: Die Adsorption. Dresden. 1910
* Stremme: Z. B. f. Mineralogie 1908. 622—662.
* Jordis: Z. f. anorg. Chemie 43., 48. p. 1905 etc.
10 Aeunadsky: Z. f. Krystallographie. 34.. 50. (1901.)
11 Jákob: Z. f. Krystallographie. Bd. 56. 295. ff. és Helv. Ohim. Act. Vol. 3. 669,
12 Reynolds: N. Jb. d. Min. 1915. II. 305.
11

\\ f.rner : Anorganische Chemie
14 Niggli: Mineralogie 1920.
15 Reynolds: 1. c.
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A fentebb említetteken kívül nagy szerepet játszik a szemnagyság.

Hulett16
és mások kísérleteibl kitnt, hogy az oldékonyságot a szem-

nagyság (bizonyos határokon túl) ersen befolyásolja. A szemnagyság

okozta hibák, különösen nehezen oldható szilikátoknál, szembeszökk.

Például a sillimanit . (ALSiOJ HF-ban rendes körülmények között

nem oldódik fel teljesen, ellenben, ha extrem finom porrá röljük, telje-

sen feltárható.

Ezeket az ellenvetéseket latbavetve, célszernek látszott az els

kísérleteket egy aránylag könnyen oldható szilikáttal, a gránáttal el-

kezdeni. Kísérleteim anyagául egy igen tiszta, Dognácskáról származó

andradit és egy ugyanonnan származó grossulár szolgált.

Még a frakcionáló kísérletek eltt célszernek látszott a gránát

oldhatóságának kérdését tisztázni. Doelter 17 ugyanis azt mondja,

hogy a gránát kancent. HCl-ben csak elzetes megolvasztás (dekompo-

nálás) után oldható fel teljesen. Hogy ezt a kérdést tisztázzam, több

kísérletet végeztem. Részben olvasztás nélkül, részben elzetes olvasz-

tás után tártam fel a gránátot HCl-al; s a kovasavakat tisztaságukra

vizsgáltam. Ellenrzés kedvéért szódafeltárást is végeztem. Az ered-

mények az els táblázatban láthatók.

1. táblázat.

Anyag
Grossulár
Dognácska

Andradit Dognácska 'Andradit Dognácska

Feltárás módja Sósavval, elzetes olvasztás nélkül
Sósavval, el-
zetes olvasz-

tás után

Na., C03— fel-

tárás

SiO, g 0-3160 0-1954 0-2872 0-2987 0-3935 0-2987 0-2413

HF
— maradék g 0-0198 00020 0-0024 0-0039 0-0046 0-0039 0-0039

Mint a kísérletekbl látható, a vizsgált két gránáttípus sósavval

teljesen feltárható.

Frakcionáló kísérletek céljából a finomra porított anyag 20—30

cg-ját 2 n. sósavval (1 cg-ra 1 ccm HC1) termosztátban 50 C -on 1, 3,

9 óráig melegítettem (visszafolyó htvel és állandó keverés mellett)

s az oldatot leszrve, a szokásos módon meghatároztam az oldatba

ment Fe.O-, és CaO mennyiségét.

A kísérletek eredményei a 2. táblázatban láthatók.

10 Hui.ett: Z. phys. Chemie 37.. 385. 1901
17 Doelter: 11b. cl. Min. Chemie, Bd. II. 2. 888.
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2. táblázat.

Leniért anyag g 0-2311 0-2673 02964

Oldott Fe Fe,03-ban ki-

fejezve g 0-0094 00150 00352

Oldott Ca CaO-ban ki-

fejezve g 0-0087 0-0140 0 0321

Idtartam lh 3h 9h

Hogy az eredményekbl következtetni lehessen, kiszámítottam az

eredeti anyag és az oldott frakciókban a Fe20 3 : CaO molhányadosainak

a viszonyát. Ha ez a viszony az oldott részben ugyanaz, mint a válto-

zatlan szilikátban és az idben nem mutat változást, akkor arra lehet

következtetni, hogy sósavval szemben a Fe és Ca kötésében nincsen

különbség. A talált hányadosokat tartalmazza a 3. táblázat.

3. táblázat.

Kísérlet

"

Változatlan

anyag

l h alatt

oldatba
ment részben

3h alatt

oldatba

ment részben

9h alatt

oldatba

ment részben

CaO g/mol 2-7772 2-6357 2"6580 2-5970

Fe.,03 g /mól l’OOOO 1-0000 1-0000 1-0000

Fe203 : CaO g/mol 1-0000 09490 0-9571 09351

A talált hányadosok arra mutatnak, hogy sósavval szemben a

gránát orthoszilikátként viselkedik. Hogy azonban a gránátot ortho-

szilikátként fogjuk fel, az ellen több adat szól. Elssorban is a termikus
disszociáció. Tudjuk, hogy a gránát inkongruensen olvad és olvadé-

kából a:

C a 3 Ah Si, 0 12 = Ca„ Si0
4

-j- Ca Ah Si2 O g

egyéniét18
értelmében mészolivin és anorthit kristályosodik. Már pedig

ha a gránát orthoszilikát, akkor szerkezeti képlete:
19

Ca -- Si0 4

Ca = Si0
4

Ca = Si0
4
/ A1

18 Doelter: Hb. d. Min Chemie, Bd. II. 2. 911.
19 Clarké: Z. Krvst. 28. 327. 1897.
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Ez a struktúra semmiesetre sem tartalmazza praeformálva az

anorthit-molekulát, melynek legvalószínbb szerkezete Reynolds
kísérletei alapján:

/Si = A1
Ca -f- 40 2

= Ca
Si = A1

(calciumsilicalcyanid)

0 _ Si — 0 _ AlO

0 — Si — 0 — AlO

(anorthit)

De még a TscHERMAK-féle, a wiluii grossularból elállított „gránát-

sav
"20 alapján konstruált formulával sem egyezik az orthoszilikát-fel-

fogás. Mert ez a formula a következ :

21

0 = A1 — 0 — Ca — CL 0 — Si — C\
\ Si

/ ;Ca
0 = A1— 0 — Ca— O 7 X0 — Si— 0/

Igen távol áll mind a két formula az orthoszilikát-formulátóL

Ebbl az a konzekvencia, hogy igen kevés reménység van arra, hogy

sósavval való frakcionált oldás révén a gránát-formulát ki lehessen

fürkészni. Tehát más oldószer után kellett nézni. Organikus savakkal

lehetett volna még próbálkozni, de a dolog igen sok próbálkozást kívánt

volna s amellett egyéb komplikációk is merültek fel, úgyhogy felhagy-

tam velük. Lehetleg „dispergáló", tehát nem kimondottan chemiai

úton ható oldószert szerettem volna találni, de ez nem sikerült.

Az irodalomban kutatva, feltnt nekem, hogy a polymolybdátok és

polyvolframátok kovasavat képesek oldani.
22 2n 24 Az analógia alapján

a periódusos rendszer ugyanazon oszlopában lev chromra gondoltam

s chromsav vizes oldatával kezdtem kísérleteket végezni.* S arra az

érdekes tapasztalatra jutottam, hogy a chromsav vizes oldata oldja a

szilikátokat. Els kísérleteimet, melyek kvalitatív jellegek voltak, az

20 G. Tschermak: Z. Kryst. 45. 599. 1908.

21 G. Tschermak, 1. c.

22 Marignac: Ann. Phys. Chem. [4]3. 1864, p. 55.

23 Parmentier: Compt. rendus. 104. 1886. 686.

24 W. Asch : Z. f. anorg Chemie 28. 1901. 273.

* Erre vonatkozólag Qvesneville tett kísérleteket, meglehetsen régen, de késbb

nem tudták reprodukálni s felhagytak vele. (L. Qvesneville I.: Pharm. 16.131. X.

Fr. 22. 1.)
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andradittel és a grossulárral végeztem, majd! ugyanezen ásványokkal

és több más szilikáttal kvalitatív kísérleteket végeztem. Az eredmények

a 4. táblázatban láthatók.

4. táblázat.

Szilikát
Grossulár

(Dognácska)

Andradit

(Dog-

nácska)

Olivin

Quarc

(Mára-
maros) Ortoklász

(Ytterbi)

Topáz

Disthen

Lemért anyag . . 0-6232 0-6176 0-4536 0-5733 0-4006 0-6533 0-3492 0-7175

Oldatlan rész .

.

0-0230 0-0193 00744 02315 0-3760 0-5860 0-3124 0-6702

Oldott rész . . .

.

0-6002 0*5983 0-3792 0-3418 0-0246 0-0673 0-0368 0-0473

Chromsav
mennyisége ....

100 ccm 100 ccm 50 ccm 100 ccm 100 ccm 100 ccm 100 ccm 100 ccm
5%-os 5%-os 10%-os 10 % os 10% os 10%-os 10%-os 10%-os

Idtartam 24h 24h 96h 66h 62 h 72 h 72h 8 nap

Amint az eredményekbl látható, a chromsav vizes oldata többé-

kevésbbé megtámadta és feloldotta a szilikátokat. Ez az oldás azonban

nem olyan jelleg, mint a sósavé vagy más savé. Itt a kovasav is fel-

oldódik, még pedig a legnagyobb valószínség szerint mint komplex

silicochromatanion (Si0 2 . n. Cr0 3 ) . Próba kedvéért „Kahlbaum“-féle

kovasavhidrátot, melynek összetétele körülbelül H 2 Si 30 T-nek felelt

meg, chromsawal platinacsészében 100 C -ön 1 óráig kezeltem. 5'3745 g

CrOs 100 C°-on 10%-os oldatban 0-0162 g Si0 2-ot oldott. Az oldatból

elektrolytek hozzáadására és fzésre sem vált ki kovasav. Tehát az

oldat valószínleg nem kolloid. Ügy látszik, a chromsavban sikerült a

molekulák struktúrájának kiderítésére egy meglehetsen alkalmas oldó-

szert találni. Az oldás lehetséges mechanizmusának magyarázatára

még visszatérek, csak egy, a dognácskai andradittel végzett kísérletet

óhajtok ismertetni.

0-5000 g anyagot platinacsészében, vízfürdn 100 ccm 10%-os

chromsawal 48 óráig kezeltem s a végén ersen bekoncentráltam.

Az anyag részben feloldódott, de a bckoncentráláskor fehér pelyhek

váltak ki. Most az oldatot leszrtem, forró vízzel tökéletesen kimostam
a maradékot és az oldatot félretettem. A maradék élénksárga por volt,

keveredve fehér pelyhekkel. A fehér pelyheket 5%-os Na 2 CO :í
oldattal

kioldottam s a keletkezett oldatot leszrve, az oldatot és maradékot a

szokásos módon elemeztem. Az élelmezési eredményeket a 26. oldalon

lev 5. tábla láttatja.
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5. táblázat.

Oldatlan részbl Oldott részbl

Lemért anyag: 0-5000 Si02 :
0’0997 g 0"0741 g

x x

Oldatlan: 0-1412 Fe203 : 0-0128 g 0-1513 g
* *

Oldott: 0-3588 CaO : 0-0160 g 0-1461 g
x x

Na2
0*: 0-0127 g

Ha az eredeti anyag és az oldatlanul maradt rész összetételét ki-

számítjuk, a következ számadatokat kapjuk:

6. táblázat.

Eredeti gránát Oldatlan rész Oldott rész

% molhányados % molhányados % molhányados

SiO L, : 35-00 2-8155 70-61 20-6980 19-95 1-3021

Fe.,0.,: 33-05 1-0000 9-07 1-0000 40-73 1-0000

CaO : 32-23

1 2-8060
11-33 38706

( 39-32 2-7425

MnO : 0-42 f Na,0: 9-19 2-6096 1

Sa : 100-70 ÍOO'OO

Ezekbl az adatokból a gránát formulája:

3 CaO. Fe2 0,. 3 Si0 2 = Ca3 Fe 2 (Si0 4 ) 3 !

Vagy pedig pontosabban ennek az ötszöröse:

14 CaO. 5Fe20 3 . 14 Si0 2 .

Hogy melyik a jogosultabb formula, azt az eddigiek alapján bajos

eldönteni.

A Na2> COg-al való extraháláskor 3 Ca** helyet cserélt 6Na-al; ha

a formulát felállítjuk, lesz:

3 Na 2 0. 4 CaO. Fe 2 0 3 . 21 Si0 2 .

Ez a formula talán legjobban egy AscH-féle25
,.kondenzált hexit

lí-

nek felel meg, mely a következ volna:

* Aequivalens mennyiség Ca ment oldatba.
25 Asch: Die Silicate. Berlin, 1911.
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Si Si Si Si Si/\/\/\/\/\
Si

1

Si
1

Si
1

Si
1

Si
1

Si
i

1

Si

1

Si Si Si Si

1

Si\/\/\/\/\/
Si Si Fe Si Si

Az oldott rész pedig határozottan aluminat (ferrit) jelleg:

8 CaO. 3 Fe, 0 8 . 4 Si0 2 .

Ez igazolná Tschermak feltevését.

Hogy a dolog tulajdonképen hogyan áll, azt majd a további kísér-

letek döntik el.

Ami a chromsav oldásmechanizmusát illeti, a tapasztalat és az

elméleti megfontolások azt mutatják, hogy a chromsav elször a nem

kondenzált vagy kevéssé kondenzált SiO, alkatrészeket oldja fel s a

magasabban polymer SnO-gyökök nehezen vagy egyáltalában nem jut-

nak oldatba. Az Ascn-féle hipotézis annyiban látszik igazolva lenni,

hogy valószínség szerint vannak a szilikátmolekulákban benzolszer

és ezért feltnen stabilis csoportok. A vizsgálatokat természetesen

folytatom, egyelre a gránátcsoport szilikátjaival.

Végezetül: bármilyen szilikátchemiai kutatásnak els feltétele az

analíziseket a leggondosabban végezni, mert kis differenciák a moleku-

láris összetételben nagy eltéréseket okozhatnak.

Dolgozatomat a m. kir. Fázmány Péter-Tudományegyetem ásvány-

kzettani intézetében kezdtem meg s a m. kir. Földtani Intézet agro-

kémiai laboratóriumában fejeztem be. Hálás köszönetét mondok e

helyen is Mauritz Béla dlr. egyetemi ny. r. tanárnak, aki figyelmemet

erre a kérdésre felhívta s munkámban mindenben támogatott, valamint

Emszt Kálmán dr. fvegyésznek, szíves támogatásáért és érdekldé-

séért, valamint Treitz Péter m. kir. gazdasági ftanácsosnak, aki

megengedte, hogy munkámat az agrokémiai laboratóriumban foly-

tassam.

A BERNECE MELLETTI HUSZÁR-HEGY HEMATITJA.
írta: Papp Ferenc dr.*

— A 3—7. rajzzal és egy táblamelléklettel a kötet végén. —

A Huszár-hegy a Börzsönyi-hegységnek ÉNy-i részében, az Ipolyság-

tól 5 km-re lev Bernece község K-i határában van, azeltt Kraholya-

nak nevezték.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1927. évi március 2-i szakülésén.


