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U RA\tartalmú rizmltka rbox At*

MÉHES KÁLMÁN

Ásványgyjteményünk számolócsöves átvizsgálása során intenzív rádió-

aktív sugárzást észleltünk a waltherit-nevü ásványnál. A waltheritet D o e 1 1 e r

szerint V o g 1 írta le elször Joachimstahlból. D o e 1 1 e r kézikönyve a walt-

heritet a bizmutpátokhoz sorolja. Ugyancsak D o e 1 1 e r szerint Bertrand
optikai úton két alkatrészt mutat ki a waltheritböl: egy barna, rostos, jól hasadó
és egy zöldszín, kevésbbé rostos, tökéletlenül hasadó kristályt. A két komponens
optikai orientációja eltér egjTnástól.

A waltherit bázisos bizmutkarbonát; a bizmutittól víztartalmában külön-
bözik. D 0 e 1 1 e r leírja, hogy Kreutz 16 bizmutit mintát elemzett meg,
de a vizsgálati anyag nem minden esetben volt homogén. így nem lehetett eldön-

teni, hogy mit tartalmaz az ásvány izomorf módon, ill. adszorbeálva és mi szár-

mazik egyszeren idegen zárványoktól. Véleménye szerint a bizmutit valószín-
leg olyan bázisos karbonát, amely egy vagy több bizmutvegyülettel keveréket
alkoti Az elemzés szerint a Bi^O^ : COg : H^O molekuláris arány szabálytalanul
változik, amibl szintén a vizsgált anyag inhomogénitására lehet következtetni.
Kreutz a következ alkatrészeket határozta meg a bizmutitból: Bi^Oz,
CO.;,, H^O, CaO, MgO, CuO, FeO, Cl, PbO, SO„ As^O^, Sb^O^, SiO^, ZnO,
MnO, CCjOs, melyeken kívül még oldhatatlan maradékot is kapott.

A radiológiai kimérést megelzen ásván\Tnintánkat kvalitatív kémiai
vizsgálatnak vetettük alá, hogy meggyzdjünk valóban bizmutkarbonáttal van-e
dolgunk? Mind a Bi, mind a CO 2 kimutatható volt. De sikerült kimutatni az U-t
is 30%-os segítségével. Az ásvány fluorometriai vizsgálatból pedig meg-
tudtuk, hogy^ az U-t a zöldszínü kristály-komponens tartalmazza.

Az U százalékos meghatározását fizikai úton végeztük. A mérésekhez az
ásvány finomra tört porából 1 g-ot híg sellakk oldattal, egyenletes rétegvastag-
ságban UaCfg standardunkkal megegyez módon egy 6 cm átmérj réztányrkára
rögzítettünk. A mérésekhez G—M rendszer argon-halogén töltés grafithengeres
számolócsövet használtunk.

Minden mérést azonos geometriai elrendezésben végeztünk. A számolócs
grafitkatódjától 20 cm-re elhelyezett waltherit-prepa'rátum a háttér effektus
nélkül 28,9 beütést adott a számolócsre percenként. Ezzel szemben az U^Os
standard beütése a l^áttér effektus leszámításával 425,5 volt percenként. A vizs-

gált waltherit sugárzása e szerint 6,79 %-a az UsOg sugárzásának (ami tonnán-
ként 5,76 kg U tartalomnak felelne meg).

Méréseink alapján az U tartalmú bizmutásványokat, a walpurgint, melynek
összetétele: bBi<,Oz • 3UOz • 2As^O^ \2H^O és az uranosphárit-et, melynek
képlete: Bi^U^Oz ^Flfi, ki kell egészítenünk az V tartalmú waltherittel, ámen-
nek az uranowaltherit elnevezést adhatjuk.

Méré.si adataink a következk

:

A vizsgált anyag
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(n a mszerrl közvetlenül leolvasott érték,

K a háttér sugárzás értéke.)
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K - .M e X e ui :

BHCMyTOBbiH KapöoHar c coAep>KaHMeM ypaHa

riepsbie iiaöaiogaTeJiH BaabTepura onucáJiH 3tot ochobhoh BHCMyTOBbiá Kapöo-

uar H3MeHenHbiM MHuepaaOM HeogHOpogHOro cocraBa. C noMOmbio KO.MnytpOHa aarop

Hanrogaji UHTeucHBHyio paguoaKTHBHyio pagHamuo ua npo6e BajibTepiiTa. napaiuiejib-

Hbie KaaecTBeHHbie xnMiiMecKHe aHajiuabi xaKiKe nponaBOgiuiHCb ua btoH npoe (Cm.

H3MepHTeabHbie gaHHbie b BeurepcKOM TeKcre).

Carbonate de bismutli á iiraniuin
^

/mr K. MÉHES

Selon la premiere description de la waltherite ce carbonate basique de

bismuth a une composition variable, inhomogéné. Au cours de ses investigations

á l’aide d’un tube-compteur l’auteur a constaté une radiation radioactive intense

sur un échantillon de' waltherite. Parallélement on a aussi fait l’analyse chimique

de l’échantillon. Les résultats se trouvent dans le texte hongrois.

> SMARADVÁNY A GÁNTI BAUXITBAN

KISS .JÁNOS

Egy, dolomitrögök közt települ, több m vastagságú, fehérpettyes-sávos,

világossárga, sárgásbarna gánti bauxitfajta iszapolási maradékából számos 1—2

mm nagyságú gyantásbarna, sejtes szerkezet héjtöredék került el, aminek

növényi eredete már az els pillanatban biztosnak látszott. Mikroszkóp alatt

a héjak anyaga kristályos szerkezetünék, savakkal szemben ellenállónak bizonyult.

A kitines szervesanyag izzítással való eltávolítása után a héj alig észreveheten

összébb zsugorodott és szilárd, hamuszürke, izotróp képletté alakult; sejtes szer-

kezete azonban továbbra is jól fölismerhet volt. A héj megörzdése szervetlen

sók (elssorban kovasav) hatásával magyarázható.


