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HUMIT ELÖFORDLLASA DOROGON

KOBLENCZ VEHA-NEMECZ ERN
(XXVH. táblával.)

Venkovits I. 1947-ben a dorogi X. sz. aknában különleges külsej
karbonátos kzetet talált és erre K r i v á n P. hívta fel figyelmünket. Ven-
kovits La Hidrológiai Közlönyben 1949-ben megjelent tanulmányában a
mintáról a következt írja : „A falon pásztákban febérl mésziszapszejfü anyag-
ból álló foltok láthatók. Nem kristályosak és a szárazabb példányok fpldes töré-

sek. A karfiolszer képzdmények gömböcskéi között egészen mélyre beágya-
zottan is megtalálhatók. E foltok nedvességtartalma a falakon kisebb, mint a
talajon, ahol az összeszivárgó csapadékvíz állandóan nedvesíti ket, így a talajon

található, túrós csapadékhoz hasonló hófehér üledék a falon találhatóval szem-
ben nem törik, hanem képlékeny.” Kéziratos jelentéiben Venkovits ehhez
még azt is hozzáfzte, hogy ez az anyag mind származásilag, mind vegyi össze-

tétele szempontjából további vizsgálatot érdemel.

A minta vegyelemzését Csajághy G. készítette el

:

SiOa
R2O3
CaO
MgO
-H 2O
-fH20
CO 2

2 ,59%
0 ,05%
13 ,71 %
33 ,49%
2 ,37%
3 ,
19%

43 ,98%
99 ,38%

A karbonátok mennyisége tehát az oxidokból számítva : CaCOj = 24,4

és MgCOs 69,9%. Az így számított COj érték valamivel kevesebb, mint az elem-
zésbl adódott CO 2 érték. Valószínnek tartjuk, hogy a .karbonátok mellett

kevés hidrokarbonát is van. Az anyag alaposabb vizsgálatát azért tartottam
fontosnak, mert egyrészt sajátos vegyi összetételénél fogva beleillik tudományos
témánkba a Földtani Intézetben Földvári Aladárnéval közösen a
kalcium és magnézium karbonátok termikus bomlásával kapcsolatban, más-
részt igen nagy hasonlatosságot mutatott Faust 1953 elején közzétett „Hun-
tite, Mg3Ca/C03/4 a new mineral” c. dolgozatában leírt új ásványhoz. A huntit
vegyi összetétele igen hasonló a mi mintánkéhoz, képlete : MgsCa/COs^.

Elször a mintának a termikus görbéjét vizsgáltuk az Állami Földtani

Intézetben. A vegyelemzés alapján azt vártuk, hogy vagy kakit és magnezit,
vagy dolomit és magnezit lesz a mintánk ásványos összetétele. Az anyag termikus
görbéje azonban várakozásunkkal ellentétben más volt (1. sz. ábra, 1. görbéje).

A görbének két endoterm csúcsa van, az els 590 C°-on, a másik 860 C°-on jelent-

kezik. Az els csúcs nyilván a Mg-hoz kötött CO 2 eltávozásából, a második pedig
a Ca-hoz kötött CO 2 eltávozásából származik. A csúcsok területeinek aránya
összhangban van a vegyelemzéssel.

Megállapítottuk, hogy magnezit nem lehet a mintánkban, mert annak
bomlása mintegy 60—80 C°-kal nagyobb hmérsékleten következnék be. Mester-
séges kalcit-magnezit keveréken a minta kémiai összetételét utánoztuk. Ennek
a keveréknek termikus görbéje az 1. sz. ábránkon 2. számmal van jelezve. A mes-
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terséges kalcit-magnezit keverékben az els csúcs valóban kb. 80 C°- (670 C°)-nál
magasabban jelentkezik, mint a vizsgálandó ásványunk esetében. Megállapít-
hattuk továbbá, hogy mintánk dolomit-magnezit keverék sem lehet, mert ezeset-
ben három termikus csúcsot kellene kapnunk. Elször jelentkeznék a magnezit"
bomlásából származó csúcs, utána mintegy 80 C°-kal nagyobb hfokon a dolomit'
kötésben lév MgCOs bomlásából származó csúcs és végül 850—900 C° közötE
a CaCOa bomlásából származó csúcs.
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1. ábra. 1. Dorogi X. akna karbonát ásványa, 2. mesterséges magnezit-kalcit keve-
rék, 3. dorogi anyag és magnezit 1 : 1 keveréke, 4. dorogi anyag és dolomit 1 : 1

keveréke.

Ellenrzésül mintánkat egyszer magnezittel, egyszer pedig dolomittal

(1 : 1) keverve is megvizsgáltuk. A magnezittel való 'keverés eredményét az 1.

sz. ábra 3. görbéje mutatja. A magnezit bomlását a 660 C°-nál bekövetkez
csúcs jelzi, ami jól különválik, a vizsgálandó karbonát-ásványunk csúcsától.

Végül az 1. sz. ábránk 4. görbéje mintánknak és dolomitnak 1 : 1 arányban össze-'

állított keverékének termikus görbéjét mutatja be. 590 C°-on és 780 C°-on külön
jelentkezik a kétféle (éspedig a dolomitkötésben és az új ásványunkban lév)
MgCOg bomlása. Megjegyzésre érd mes, hogy a 4. számú görbén a két anyag
CaCOs csúcsai is elkülönülten

j
1 ntkeznek. Ennek oka lehet egyrészt, hogy

a más ásványkötés a CaCO,, bomlását is befolyásolja, másrészt, hogy a vizsgá-

landó mintánk igen finom szemnagysága korábbi hbomlást eredményez.

A termikus vizsgálatokkal megállapítható volt, hogy anyagunk minden
valószínség szerint azonos a F a u s t-tól ismertetett ásvánnyal. Vizsgálatunk

eredményének megersítésére a minta röntgenelemzését is elvégeztük.
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CuKa (Ni szr) sugárzással készítettünk felvételt, 90/^ sugarú Debye—
Scherrer kamrában, 46 kV és 15 mA használatával, 4 órai expozícióval (2. ábra).

Bár rézantikatóclos csvel dolgozva kalciumot tartalmazó anyag esetén, a Ca-
ionok röntgen fluoreszcenciája miatt ers alapfeketedést kapunk, mégis réz-

sugárzást használtunk, hogy a szóbaj öhetö ásvány minél több, nagy elhajlás-

szög reflexióját rögzíthessük. A minta viszonylag kicsi Ca-tartalma is kedvez
volt az alapfeketedés csökkentésére, amely azonban mégis ersebb a normális-
nál s ennek tulajdonítjuk néhány igen gyenge vonal kiesését.

Felvételünkön összesen 37 kimérhet ersség vonal jelentkezett. Az ezek-
hez tartozó síkhálótávolságokat, a Faust közölte huntit vonalaiéval együtt
az I. táblázatban közöljük.

I. táblázat

dhkl Á-ben: dhhi Á-ben:

Dorogi X akna huntit (Faust) Dorogi X akna huntit (Faust)

5,69 iiiigy 1,378 ügy
— 4,81 öigy — 1,360 ügy— 4,16 üigy — 1,.322 •gy
3,65 így 3,67 iiiigy 1,309 k 1,311 gy
3,145 így 3 15 üigy — 1,284 üigy.

2,91 k 2,91 gy — 1,263 üigy
2,829 ie 2,838 iie 1,245 k,d 1,245 gy
2,58 k 2,580 k — 1,222 Így
2,434 k 2,444 k 1,179 így 1,179 Így
2,379 k 2,388 k 1,167 így 1,167- üigy
2,297 gy 2,298 gy 1,145 •gy ' 1,148 üigy
2,203 k 2,204 k 1,128 kgy 1,131 ügy
1,989 ie 1,986 e 1,082 így 1,081 üigy
1,888 gy 1,900 ügy 1,043 így —
1,836 gy 1,840 ügy 1,008 e 1,010 k
— 1,803 ügy 0,976 k 0,9771 gy

,1,767 ie 1,769 e 0,952 gy 0,9538 Így
1,705 gy 1,708 ügy 0,946 gy 0,9478 üigy
1,589 k 1,580 k 0,927 gy 0,9297 ügy
1,529 k 1,529 így 0,916 gy 0,9176 ügy
1,489 e 1,488 k 0,894 k,d 0,8971 ügy
1,451 k 1,453 gy .

0,813 k,d —
1,417 így 1,423 ügy 0,794 k,d —
1,398 így' 1,403 ügy

A táblázatból kitnik, hogy a dorogi X. aknából ered ásvány vonalai
— három kivételével — kitnen egyeznek a huntit vonalaival. A huntit 9
igen gyenge vonala, az alapfeketedés miatt nem volt kimérhet. Dolomit, mag-
nezit és kalcit, melyeknek vonalai a huntitétól jól megkülönl^ztethetk, a min-
tában nem jelentek meg, s így a dorogi X. aknából elkerült anyag röntgeno-
metrikus értelemben tiszta huntit, MgaCa/COg^í, ásvány.
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Iluntite írom the Dorog Mine,* Dorog, Hungary

by V. KOBLENCZ — E. NEMECZ

In 1947 a peculiar-looking carbonatic rock was found in the Dorog Mine
by J. V e n k 0 V i t s. He described itin hispaper published in the Hidrológiai

'

Közlöny (Hungárián Journal of Hydrology) as follows: ,,On the walls of the mine "

white streaks of a limy substance are seen. The substance is non-crystalline and
of earthy consistence. On the floor, wetted by the drain water of the mine, it

looks like a flaky precipitate. This wet matéria! exhibits plastic properties“. In

another inedited report he considered the matéria! worth further investigations.
'

Chemical analysis was carried out by G. C s a
j á g h y (v. in the Hun-

gárián text.) i

The quantiU' of the carbonates, as computed from the oxides is 24,4%
fór CaCOs and 69,9% fór MgCOa. The value of COg thus computed is somewhat
less than the one resulting from the Chemical analysis. It is believed that somé
hydrocarbonates are alsó present in the matéria!.

The substance shows a marked similarity to the mineral described by
Faust in his paper ,,Huntite, (MggCa/COs 4 ), a new mineral.” The Chemical

composition of huntite resembles very mucii that of our sample.

To establish the identity of the mineral, first its DTA graph was prepared.

On the hasis ef the Chemical anah’sis, the presence of calcite and or magnesite
was supposed. The DTA graph showecl, on the contrary, a different composition.

(Curve 1 ., Fig. 1 .). On the graph two endothermic peaks occur, the one at 590°, the

other at 860° centigrade. The first peak evidently represents the dissociation

of COj fröm 5Ig, the .second one from Ca. The surface of the peaks is in agree-

ment with the analysis.

.\s the dissociation of magnesite would have occurred at a temperature

somé 60—80° centigrade higher, the possibility of magnesite in the sample was
discarded. To verify this, a magnesite-calcite mixture of a Chemical composition

siinilar to that of the sample was prepared, and DT-anaiysed. The result is shown
in Curve 2., Fig. 1. The finst peak of the mixture occurs, as expected, at 670°

centigrade, i. e. at about 80° centigrades higher than in the mineral investigated.

The possibility of a dolomite-magnesite mixture was” alsó reiected, because

in this case there must have been thre peaks. Fór verification tne sample was
investigated in an 1:1 mixture with dolomité resj). magnesite. The graph of

the magnesite mixture is shown as Curve 3., Fig. 1 . The dissociation of magnesite

is represented by the peak at 660° centigrade, far off from any peak caused by

our mineral. Finall}', in Curve 4., Fig. 1. the graph of the dolomité mixture is

seen. The two different magnesia types (the one in dolomité and the other in

the new mineral) cause the peaks at 590° resp. 780° centigrade. It is interesting

to mention that the CaCOs dissociation peaks alsó occur seperately in Curve 4.

This may be caused either by the influence of the different lattice structure on the

dissociation of CaCOs, or possibly by the earlier dissociation of the very fine-
j

grained sample.

In this way, by means of the DTA investigations, it was established that

our mineral is most probably the same as the one described by Faust. To
verify this result, X-ray analysis of the sample was alsó carried out. The photo-

grapíi (v. plate XXVII.) was takenina Debye— Scherrer apparátus (CuK cra-

íation. Ni filter, 15 mA/46 kV current, radius 90G, exposition 4 hours). Although

using a Cu anticathode the X-ray fluorescehce of Ca produced an intensive

initial blackening, Cu radiation was used to allow the registration of as much
great-angle reflexions as possible. The initial blackening was reduced by the

relatively small Ca content of the sample: név ertheless, it causedthe disappearance

of somé of the weakest lines. Our photograph shows 37 lines of measurable

intensity. The pláne lattipe distances belonging to these are listed in Table
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1. (v. Hungárián text) together with those of huntite described by Faust.
In the table the following abbreviations are used:

ügy = very-very weak
így = very weak
gy = weak
k = médium
e = strong
ie = very strong
d = diffuse

It is seen from table 1 that the lines of the Dorog mine mineral — with
three exceptions — are in excellent agreement with those of huntite. The deter-

mination of the 4 very weak lines of huntite was nt possible because of the
initial blackening. The well discernible lines of dolomité, magnesite and calcite

did nt appear in the sample: consequently, the Dorog mine mineral can be regar-

ded as roentgenographically pure huntite, MgaCa/COsA-
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