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A PÉCSI KŐSZÉN RÖNTGENDIFFRAKTOMÉTERES 
VIZSGÁLATA

írta : B á r d o s s y  G y ö r g y

A kőszénkőzettannal foglalkozó munkák legnagyobb része optikai 
vizsgálatokra épül. Ez egyrészt a kőszén sajátos kőzettani felépítésével, 
másrészt azzal magyarázható, hogy a morfológiai szempontok a kőszén
genetikai kérdések megoldásában elsőrendű fontosságúak. A röntgen
vizsgálati módszer eddig alig nyert alkalmazást, holott szerepe a kőzet
tan egyéb területein egyre jelentősebbé válik. Az eddigi röntgenvizsgála
tok részben a szervetlen ásványi szennyezések kimutatására irányultak 
(Mitra 1954), részben pedig a kőszén molekuláris felépítését és a szénülés 
során kialakuló kristályszerkezetet igyekeztek felderíteni (K asza- 
tocskin 1956; K aszatocskin— Razumova 1956; H irsch 1954; Nelson 
1952, 1954; K itazaki 1954; Ergun— T iensuu 1959). A vizsgálatok első
sorban Debye—Scherrer kamrás és egyéb fotografikus-filmes módszerek
kel történtek. Magyarországi kőszeneken rendszeres röntgenvizsgálatokat 
eddig még egyáltalában nem végeztek.

Az 1961. év során kezdtem meg a pécsi alsó-liász kőszén rendszeres 
röntgenvizsgálatát, nem annyira a kristálytani, hanem inkább az ásvány
tani és üledékkőzettani problémákat kutatva.

Vizsgálataimat Mueller Mikro 111. röntgenkészülékkel és Philips 
PW 1051 típusú difíraktométerrel végeztem. Összesen 76 röntgen- 
diffraktométeres felvételt készítettem. Kiegészítésül felhasználtam a 
Nagyné Melles M. által készített 3 Debye—Scherrer kamrás felvételt 
is. A felvételek Cu, Fe és Cr csövekkel készültek. A mérési állandók 
változtatásával sikerült kikísérleteznem a rendszeres mérések folytatá
sához szükséges optimális felvételi körülményeket: Cu cső, Ni szűrő, 
40 kV, 20 mA, impulzus megszakítás 8, idő-állandó 8, mérési faktor 1, 
regisztráló szalag sebessége 800 mm/óra, goniométer sebessége 3/2 fok/perc, 
divergencia-rés 1 fok, felfogó rés 0,2 fok.

A kis intenzitású reflexiók az alapvonal rezgéseitől nehezen voltak 
megkülönböztethetők. Az ilyen szakaszokat kisebb goniométer-sebesség- 
gel és nagyobb érzékenységgel (impulzus megszakítás 2—4) megismétel
tem (1. ábra). Ha még ez sem volt elegendő a reflexió biztos kimutatására,
6  É vi jelentés 1961. évről I. —
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akkor az alábbi módszerhez folyamodtam: A 
goniométert álló helyzetben tartva, a kívánt 2 
0 tükrözési szöghöz állítottam be. A számláló
berendezést legnagyobb érzékenységre beál
lítva a dekádszámlálón leolvastam a 64 sec alatt 
felfogott impulzusok számát. A statisztikus el
térések csökkentése céljából a mérést megismé
teltem és a kettőt átlagoltam. Ezután a gonio
métert 0,1 fokkal tovább állítva folytattam a 
mérést, mindaddig, amíg a kérdéses reflexió 
szakaszát le nem tapogattam. A kapott értéke
ket a röntgendiffraktométeres felvétel megfelelő 
helyén diagram formájában ábrázoltam. Ezzel 
a kétségtelenül igen lassú és fáradságos mód
szerrel sikerült a mérések hatásfokát erősen 
megnövelni és igen kis mennyiségben jelenlevő 
ásványokat is kimutatni (0,3— 1,0%).

A vizsgálati mintákat a Pécsi Szénbányá
szati Tröszt földtani szolgálata választotta ki 
és gyűjtötte be az tiledékkőzettanilag részlete
sen feldolgozott András-aknai alapszelvényből, 
továbbá az István- és a Petőfiaknából, egyút
tal technológiai vizsgálatokat is készíttetett ró
luk. A Földtani Intézetben mikroszkópos kő
szénkőzettani vizsgálatok (Paál Á .-né) és kő- 
szénhamu-elemzések (Barabás L .-né) is ké
szültek. E munkák összesítő kiértékelése előre
láthatólag 1964-ben kerül nyilvánosságra. Az 
alábbiakban kizárólag röntgenvizsgálataimról 
adok rövid előzetes áttekintést.

A röntgendiffraktométeres felvételek leg
inkább a 2— 56° 2 0  szögtartományra terjed
nek ki. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy az

1. ábra. Kőszén. — Petőfi-akna 13. telep 3. padja.
(Cu cső ; N i szűrő; 40 k V ; 20 m A ; im p. m egszakítás felső felvé
telen 4 , alsó felvételen  8 ;  időállandó 8 ; m érési faktor 1 ;  goniom é- 
ter sebessége y2 °/p e rc ; szalag-sebesség 800 m m /ó r a ; divergencia- 

rés 1 °)

Fig. 1. Goal. —  Petőfi shaft, 13th seam, 3rd bank
(Cu tu b e ; N i filte r ; 40  k V ; 20  m A ; im pulse interruption on the  
upper pattern 4, on the lower pattern 8 ;  tim e constant 8 ;  counting 
factor 1 ;  scan speed % ° /m in ; chart speed 800  m m /h o u r ; diver

gence slit 1°)

Рис. 7. Уголь. —  Шахта Петёфи, пласт 13, пачка 3
(Трубка из Си; фильтр из N i; 40 k V ; 20 m A ; прерывание импуль- 
зов на верхних дифрактограммах 4, на ниж них дифрактог- 
раммах 8; констранта времени 8; фактор измерения 1; скорость 
вращения гониометра х/г в мин.; скорость регистрации 800 мм 

в мин.; щель дивергенции 1°)
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amúgy is eléggé rosszul kristályosodott kőszénben ennél nagyobb tük- 
rözési szögeknél az intenzitások egyre kedvezőtlenebbül alakulnak. A 
nagy 2 0 szögtartomány áttekintésére szolgáltak a Debye—Scherrer 
kamrás felvételek. A felvételek reflexiói uralkodóan szervetlen ásvá
nyoktól származnak.

Leggyakrabban megtalálható ásvány a kvarc. Mennyisége a duritos- 
kláritos kőszénfajtákban nagyobb, mint a vitrites fényes kőszenekben. 
A pirít majdnem az összes mintában kimutatható volt. Mennyisége gyak
ran a kvarcét is meghaladja. Egyes esetekben a meddő ásványok 70 — 
80%-a pirit. A minták közel egyharmad részében a piritet kevés markazit 
kíséri. Különösen az András-aknai kőszenekben sok a gipsz. Az agyag
ásványok közül a kaolinit a leggyakoribb. A reflexiók intenzitás-viszonyai
nak kiértékelése alapján kiadódott, hogy ennek nagyobb része fireclay 
típusú kaolinit kell, hogy legyen. Jóval kisebb mennyiségben és kevesebb 
mintában található illit, még kisebb a chamosit, klorit és a thüringit meny- 
nyisége. Ezeket a vizsgált mintáknak csak kb. 25%-ában lehetett ki
mutatni. Legjobban a duritos-kláritos kőszénfajtákban dúsulnak fel. 
Ugyanezekben igen kevés mikroklint is találtam. Elvétve kevés alunit, 
jarozit, nátrojarozit, melanterit, halotrichit, szomolnokit, kalcit és sziderit 
mutatkozik a megvizsgált mintákban.

Az András-aknai szelvény alsó részének mintáiban a fenti ásványok 
reflexióin felül két olyan ritka ásvány jelenlétét sikerült kimutatni, 
melyeket új ásványokként 1960-ban ismertetett J. K ubisz lengyel mine- 
ralógus. Ezek a rozenit és a magnézium szomolnokit.

A 2. ábrán egy rozenit tartalmú kőszén diffraktogramjai láthatók 
eredeti kezeletlen állapotban (,,a”  felvétel) és 2 órán át 104°-on való 
hevítés után (,,á”  felvétel). A hevítés következtében a rozenit reflexiói 
eltűnnek.

A teljesség kedvéért néhány kőszénhamuról is készítettünk felvételt 
(3. ábra). A hamufelvételen a pirit és markazit helyett hematit jelent
kezett. Felerősödtek a kvarc és az illit vonalai. Az utóbbiak eltolódtak a 
hidromuszkovit és a muszkovit irányába. Teljesen eltűntek a kaolinit 
vonalai, ami érthető is, hiszen 550° felett a kaolinitrács összeomlik.

A röntgenfelvételeken 22—30° 2 0  között az alapvonal hullámhegy- 
szerűen megemelkedik (3. ábra a. görbe). Ezt eddig egyetlen üledékes 
kőzet felvételén sem tapasztaltam. Kitűnt, hogy e kiemelkedés maxi
muma a 3,38 d értékkel esik egybe, mely a grafit legerősebb reflexiójának 
felel meg. E kiemelkedés létrejötte szerintem a kőszén szerves anyagának 
tulajdonítható, amely optikailag ugyan amorfnak mutatkozik, a valóság
ban azonban lassú szerkezeti rendeződésben van. E véleményt alátá
masztja az a megfigyelés is, hogy az alapvonal kiemelkedése a kőszén 
elégetése után nyert hamu-felvételen teljesen eltűnt (3. ábra b. görbe).

A vizsgálatok során az is kitűnt, hogy ez az ún. „grafit-púp” annál 
nagyobb alapterületű, minél kisebb a kőszén hamutartalma, másszóval 
ö* -
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minél több szerves anyagot tartalmaz. A 4. ábrán a grafit-púp alapterü
letének nagyságát (a regisztráló szalag skálaegységében megadva) a 
hamutartalom függvényében ábrázoltuk. Az egyik mintacsoport az And- 
rás-akna különböző telepeiből származik. A másik csoport mintáit az 
István-akna 6. telepéből csapás mentén 5 m-enként gyűjtötték. Szembe
tűnő, hogy a hamutartalom és a grafit-púp alapterületének összefüggése

4. ábra. A hamutartalom és „grafit-púp” területének összefüggése 
Fig. 4. Relationship between ash content and the area of the „graphite buckle” 

Puc. 4. Взаимосвязь между зольностью и площадью „графитовой выпуклости”

ott szorosabb, ahol ugyanazon telep mintáit értékeltük ki. Az össze
függést szemléltető átlaggörbe mindkét mintasorozatnál azonos lefutású 
ugyan, egymáshoz képest azonban elég tetemesen eltolódtak: azonos 
területű grafit-púp az István-aknai mintákban jóval kisebb hamutarta
lomnak felel meg, mint az András-aknaiakban. P a á l  Á .-n é  mikroszkópos 
vizsgálatai szerint az István-akna 6. telepének kőszénmintái kevésbé 
szénültek, mint az András-aknai minták. A kevésbé szénült mintáknál 
tehát ugyanakkora grafit-púp kialakulásához nagyobb szervesanyag
tartalom szükséges, mint az erősebben szénülteknél. A grafit-púp területe 
tehát a kőszén szervesanyag-tartalmának növekedésével (a hamuanyag 
csökkenésével) és a kőszén szénülésfokának emelkedésével párhuzamosan 
növekszik.

Tanulmányoztam a kőszénfelvételek ún. háttérsugárzását is. Mint 
ismeretes, ez részben a vizsgált anyagtól független külső körülményekből 
származik. Ilyenek többek között a röntgencső kisebb intenzitású, ún.
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kontinuális sugárzása, Geiger—Müller számlálócső használata esetén 
a kozmikus sugárzás és a természetes radioaktív háttér. A vizsgált anyag 
összetételétől függő szórástényezők az inkoherens vagy Compton-szórás, 
a röntgenfluoreszcencia és a termális szórás. Ezek és az anyag kristály- 
szerkezete szabják meg a felvételeken a háttér magasságát, filmes mód
szereknél az alapfeketedést (R il e y  1955). Már K itazaki felfigyelt arra, 
hogy a kőszénfelvételek filmjeinek szokatlanul nagy az alapfeketedése. 
Ennek létrejöttét a kőszén rendezetlenül elhelyezkedő, igen kisméretű, 
szerves anyagú szerkezeti egységeivel magyarázta (K itazaki 1954). 
A Debye—Scherrer kamrás módszerrel ezt a jelenséget behatóbban ta
nulmányozni nem lehetett.

5. ábra. Háttérsugárzás alakulása az alsó-liász kőszénösszlet különböző kőzeteiben
Fig. 5. Variation of the background intensity in different rocks of the Lower

Liassic coal-bearing deposits
Рас. 5. Изменение радиации фона в разных породах нижнелейасовой угленосной свиты

A háttérsugárzás mennyiségi kiértékelése céljából a röntgendiff
rakciós felvételeken 6°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35° és 40° 2 0-nál kimértem 
az alapvonal magasságát, ami a háttérsugárzás intenzitását adja meg 
impulzus/sec-ban (5. ábra). E vizsgálatokhoz természetesen kizárólag 
azonos felvételi körülmények között készült diffraktogramokat használ
tam fel (Cu cső, Ni szűrő, 40 kV, 20 mA, 8/8/1 20/%  fok). A kőszénösszlet 
meddő kőzeteinek háttérsugárzása csekély. (A homokkövekben átlagosan 
13-16im p/sec; az aleuritokban 16-17 imp/sec; az agyagkövekben 17-19 
imp/sec és akőszenes agyagokban 19-20 imp/sec.) A kőzetek szemnagysá
gának csökkenésekor tehát nő a háttérsugárzás intenzitása, ami a finom- 
diszperz agyagásványok dúsulásával magyarázható. Rézcső használata 
esetén a vastartalom is növeli a háttérsugárzást, amit az agyagvaskő 
felvételein tapasztaltunk is (átlaguk 45-50 imp/sec).
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A vizsgált kőszénminták átlagos háttérsugárzása 24—38 imp/sec, 
tehát nagyobb a kísérő kőzetekénél, de kisebb az agyagvaskövekénél. 
Az intenzitás eloszlása a különböző tükrözési szögeknél erősen eltér: 
a grafit-púp előtti, 10—20° 2 О szakaszban a kőszén háttérsugárzása igen 
nagy (30—47 imp/sec); a grafit-púp után viszont erősen lecsökken (17—28 
imp/sec).

Korreláció-számításaim eredményeképpen az adódott ki, hogy az 
első szakaszban annál nagyobb a háttérsugárzás intenzitása, minél na
gyobb a kőszén szervesanyag-tartalma (azaz minél kevesebb a hamu), 
és minél kisebb a szénülésfok. A második szakaszban a háttérsugárzás 
intenzitása elsősorban a vastartalom nagyságától függ, de kisebb mérték
ben az előző két tényező is befolyásolja. Ennek szemléltetésére az 5. ábrán 
feltüntettem a minták Fe20 3-ban megadott összes vastartalmát és a hamu 
mennyiségét. Végül összehasonlítottam egy kőszenet és annak hamuját. 
Láthatjuk, hogy a szerves anyag elégése és eltávozása következtében a 
10— 20° 2 в  szakaszban átlagosan 30 imp/sec-mal, a 35—40° 2 & szakasz
ban pedig átlagosan csak 3,5 imp/sec-mal csökkent a háttérsugárzás inten
zitása. Ez fenti megállapításaink helyességét bizonyítja (6. ábra).

6. ábra. Kőszén és kőszénhamu háttérsugárzásának eltérése (Pécs, István-akna,
15. telep fényes kőszénpadja)

Fig. 6. Difference between the background of the coal and its ash (bright coal 
bank of the 15th seam, István shaft, Pécs)

Рис. 6. Расхождение между фоном угля и фоном золы угля (Печ, шахта Иштван, 
пачка блестящих углей пласта 15)
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Ö s s z e f o g l a l v a  az eredményeket:
1. A pécsi kőszén meddő ásványai minőségileg és mennyiségileg 

is meghatározhatók. Különösen a mikroszkóposán meg nem határozható 
agyagásványok azonosítása fontos.

2. A kimutathatóság határát — kiegészítő impulzus-mérésekkel — 
0,3— 1,0%-ra sikerült leszorítani.

3. A grafit-púp alapterületének kimérésével meg lehet határozni azo
nos szénülésfokú kőszenek hamutartalmát.

4. A kőszén háttérsugárzásából következtetni lehet a szerves anyag 
mennyiségére, a szénülésfokra és a vastartalom nagyságára.

5. A különböző eredetű kőszenek agyagásványai eltérők. Megfelelő 
számú minta átvizsgálása után ez a megfigyelés lehetőséget nyújthat a 
kőszénfáciesek elkülönítésére.

6. A meddő ásványok eloszlása, a grafit-púp alakja és területe, a 
háttérsugárzás intenzitás-eloszlása egy-egy telepen belül közel azonos. 
Ennek alapján megfelelő etalon-sorozat feldolgozása esetén bizonyos 
telepazonosítási problémákat is meg lehet oldani.

7. A kőszén technológiai sajátságai ásványtani felépítésétől függe
nek. A kőszén röntgen-felvételei — közvetve — technológiai problémák 
megoldásához is segítséget tudnak nyújtani.
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INVESTIGATION OF COALS FROM PÉCS (MECSEK MOUNTAINS) 
WITH X-RAY DIFFRACTOMETER

by
G y . B ä r d o s s y

Papers dealing with coal petrography are mostly based upon op
tical examinations. This is due, on the one hand, to the peculiar petro
graphic constitution of coal and, on the other hand, to the fact that mor
phological aspects are primordial in solving coal genetic problems. 
The X-ray method has scarcely found application as yet, whereas its 
role is becoming more and more important in other fields of petro
graphy. The X-ray analyses carried so far aimed partly at discerning 
inorganic mineral impurities (Mitra 1954) and partly they strived to 
detect the molecular construction of the coal and the crystal structure 
formed during the process of carbonization (K asatochkin  1956; K a- 
satochkin— R azum ova  1956,* H irsch 1954; N elson  1952, 1954; K i- 
tazaki 1954; E rgun— T iensuu  1959). These measurements were exe
cuted chiefly by the powder method using Debye-Scherrer camera and 
by other photographic methods. Hungarian coals have not yet at all 
been subjected to X-ray examinations.

The author began the systematic X-ray examination of the Lower 
Liassic coals from Pécs in 1961. This study was directed towards inves
tigation of mineralogic and lithologic problems rather than that of crys
tallographic ones.

The measurements were performed by using Mueller Mikro 111 X- 
ray apparatus and Philips PW 1051 diffractometer. On the whole, 76 
X-ray diffraction patterns were carried out. In addition, the author 
made use equally of the results of 3 measurements performed by M. Nagy  
— Melles by means of a Debye-Scherrer camera. Cu, Fe and Cr tubes 
were used for all these measurements. As a result of changing the measure
ment factors, the author could experimentally reveal the optimal 
conditions in which systematic measurements should be continued. These 
are as follows: Cu tube, Ni filter, 40 kV, 20 mA, pulse interruption 8, 
time constant 8, counting factor 1, chart speed 800 mm/hour, scan speed 
У2 degree/min, divergence slite 1°, receiving slit 0,2°.

It was difficult to distinguish the low intensity reflections from the 
base line oscillations. Such sections were reexamined by using smaller
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scan speed and higher sensitivity (pulse interruption 2—4) (see fig. 1 in 
the Hungarian text). When even this had not been enough for a steady 
detecting of the reflection, the author resorted to the following method: 
He kept the goniometer in stationary position and adjusted it to the glan
cing angle required (2 0). After having adjusted the counter unit to the 
highermost sensitivity, he read the number of impulses received by the 
decade counter during 64 sec. In order to reduce the statistic diver
gencies, the measurement was repeated and the results of the two 
measurements were averaged. Thereafter, setting the goniometer for 0,1° 
further, he kept on measuring untill the whole section of the respective 
reflection was scanned. The values obtained were plotted on the corre
sponding site of the X-ray diffraction patterns. This undoubtedly very 
slow and labourious method made possible to increase considerably the 
efficiency of the measurements and to detect even minerals present in 
very small amounts (0,3 to 1,0%).

The samples to be examined were selected by the geologists of the 
Pécs Coal Mining Trust who carried out sampling in the standard profile, 
of the András shaft, studied lithologically in detail, as well as in the István 
and Petőfi shafts, and let the samples subject to technologic tests too. 
In the Hungarian Geological Institute, coal petrographic studies under 
microscope (Mrs. Paál— Solt) and coal ash analyses (Mrs. B arabás—  
Se r é n y i) have also been carried out. The synthesis of these studies is 
foreseen to be published in 1964. In the following discussion, exclusively 
preliminary outlines of the author’s X-ray investigations will be given.

The X-ray diffraction patterns were taken mostly within the range 
of 2 to 56° 2 0  angles. The author has namely observed that, in the even 
otherwise rather ill-crystallized coal, the intensities become more and 
more unfavourable at glancing angles higher than those mentioned just 
before. The measurements performed by using Debye-Scherrer camera 
were used for elucidating the large angle range of 2 0. The diffraction peaks 
are derived, for the most part, from inorganic minerals.

The most frequently occuring mineral is quartz. It is more abundant 
in duritic-claritic coals than in the vitritic bright ones. Pyrite could be 
detected in almost all samples. Its abundance often exceeds even that 
of quartz. In certain cases 70 to 80% of the inorganic minerals are made 
up by pvrite. In nearly one third of the samples, pyrite is associated with 
some marcasite. Gypsum is particularly abundant in the coals of the 
András shaft. Among the clay minerals, kaolinite occurs most frequently. 
It has resulted from interpretation of the intensity relations of the diffrac
tion peaks that the bulk of the latter must be represented by fireclay 
type kaolinite. Illite is much more scarce and is present in lesser samples, 
but chamosite, chlorite and thiiringite are even less abundant. The latter 
could be found only in about 25% of the samples analysed. Their abund
ance is relatively highest in duritic-claritic coals. In the same coals very
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scarce amounts of microcline were also found. Occasionally very little 
alunite, jarosite, natrojarosite, melanterite, halotrichite, szomolnokite, 
calcite and siderite occurs in the samples examined.

In the samples taken from the lower portion of the cross-section of 
András shaft, besides reflexions of the above-mentioned minerals, the 
presence of two such rare minerals could be detected which in 1960 
had been described by a Polish mineralogist, J. K ubisz as new mi
nerals. They have been referred to as rozenite and magnesium szomol
nokite. Fig. 2. presents the diffraction patterns of a rozenite-bearing 
coal in its initial state before treatment (pattern ,,a") and after 
heating for 2 hours at 104° C (pattern ,,£>” ). As a result of heating, 
the reflections of rozenite disappear.

For the sake of completeness, some samples of coal ash were also 
studied by X-ray diffraction (see fig. 3 in the Hungarian text). On the 
X-ray diffraction patterns of ash samples it was haematite that appeared 
instead of pyrite and marcasite. The intensity of peaks of quartz and 
illite increased. The diffraction peaks of illite shifted towards hydromusco
vite and muscovite. The kaolinite peaks disappeared, which is quite under
standable, for the kaolinite lattice collapses over 550° C.

On the X-ray patterns the base line rises in a sinus-like manner 
within the range of 22— 30° 2 0  (fig. 3, curve a). The author has not yet 
observed a phenomenon like this on the X-ray patterns of any sedimen
tary rock. It turned out that the peak of this rise coincided with the 
3,38 d value which corresponds to the most intensive reflexion of graphite. 
The author considers this rise to be due to the organic matter of the coal 
which, even though optically exhibiting amorphous features, undergoes, 
in reality, a slow structural arrangement. This suggestion is supported 
by the observation that the initial rise of the base line completely disap
peared on the X-ray patterns of ash obtained after combustion of the 
coal (fig. 3, curve b).

In the course of the investigations it was also found that the smaller 
was the ash content of the coal, the larger became the area occupied by 
the so called „graphite buckle” , in other words, the larger amount of 
organic matter was contained in the coal. In fig. 4. (see Hungarian text) 
the size of the area of the graphite buckle (expressed in terms of scale units 
of the chart) is plotted against ash content. One set of samples was taken 
from several seams of the András shaft. The other set of samples was 
collected from the 6th seam of the István shaft at intervals of 5 m. It is 
conspicuous that the relationship between ash content and the area of 
the graphite buckle is closer in those cases where samples of the same 
seam have been evaluated. Though the average curves indicating the 
relationship show the same trend for both sets of samples, they are 
shifted, however, rather substantially as compared to each other: graphite 
buckles having identical area correspond to much smaller ash content
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in the case of the samples from the István shaft, than in the case of those 
from the András shaft. According to Mrs. Paál— Solt’s microscopic inves
tigations, the coal samples from the 6th seam of the István shaft are less 
carbonized than those from the András shaft. Thus, the area of the graphite 
buckle increases with the increase of organic matter content of the coal 
(with the diminution of ash material) and with the increase of its rank.

The author also studied the so called background on the X-ray 
diffraction patterns of coals. As it is well known, the background radiation 
may partly be attributed to external circumstances independent of the 
material examined. Such are, among others, the so called „continous 
radiation” , of the X-ray tube, as well as the cosmic radiation and the 
natural background radioactivity when Geiger-Müller counter is used. 
Factors of scattering dependent on the composition of the material studied 
are: the incoherent or Compton scattering, the effect of the X-ray fluores
cence and the thermal scattering. The height of the background on X-ray 
diffraction patterns and the blackening at photographic methods are 
determined by these factors and by the crystal structure of the material 
(R il e y  1955). Already K itazaki took note of the fact that the X-ray 
photographs taken on coals showed unusually intensive blackening. 
He explained this phenomenon by the disordered, small sized structural 
units of organic matter of the coal (K itazaki 1954). However, the Debye- 
Scherrer method did notallow to study this phenomenon more thoroughly.

With the purpose of a quantitative evaluation of the background, 
the author measured the height of the base line on the X-ray diffraction 
patterns at glancing angles of 6°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 30°, 35° and 
40° 26. The values give the intensity of the background radiation in 
terms of impulse/sec (see fig. 5. in the Hungarian text). As a matter of 
course, there were used for these investigations, exclusively diffractograms 
made with identical conditions of measurement (Cu tube, Ni filter, 40 kV, 
20 mA, 8/8/1 20f  /2 degrees). The background of the barren rocks of the 
coal measures is low. (It averages 13— 16 impulse/sec in sandstones; 
16— 17 impulse/sec in siltstones; 17— 19 impulse/sec in argillites and 
19— 20 impulse/sec in coaly-bearing clays). Hence, the intensity of the 
background increases parallel to the decrease of the grain size of the 
rocks, which may be explained by the higher content of the fine-disperse 
clay minerals. When using copper tube, the iron content does also increase 
the background radiation, that is shown on the X-ray diffraction patterns 
of sphaerosiderites (the average value being 45—50 impulse/sec).

The average background of the investigated coal samples corresponds 
to 24— 38 impulse/sec, consequently, it is higher than that of the associa
ted rocks, being, however, lower than that of sphaerosiderites. The distri
bution of the background intensity changes considerably at different 
glancing angles: in the section of 10—20° 2 6, in front of the graphite 
buckle, the background of the coal shows very great intensity (30—47
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impulse/sec), while behind the graphite buckle it drops sharply (17—*28 
impulse/sec).

As a result of the author’s correlation estimates it turned out that in 
the first section the intensity of the background increases with the organic 
matter content of the coal (that is with decreasing ash content) and with 
decreasing rank. In the second section, the intensity of the background 
radiation is, above all, dependent on the abundance of iron, but it is, in a 
smaller degree, influenced by the two previous factors too. In order to 
illustrate this relationship, the author has plotted, on fig. 5, the total 
iron content of the samples given in Fe20 3 and the abundance of ash. 
Finally, he compared the coal with its ash content. One can see that, in 
consequence of combustion and removal of the organic matter, the inten
sity of the background has decreased, on the average, by 30 impulses/sec 
in the 10—20° 2 ©section, and only by 3,5 impulses/sec in the 35—40° 
2 0  section. This proves the rightness of the author’s suggestions (see fig. 6. 
in the Hungarian text).

S u m m i n g  up the results, the following conclusions may be 
drawn:

1. The inorganic minerals of the Pécs coal measures may be determin
ed both qualitatively and quantitatively. The identification of clay 
minerals indeterminable by microscope is particularly important.

2. The limit of detectibility could be lowered — by additional 
pulse counting method — to 0,3— 1,0%.

3. The ash content of coals of equal rank can be determined by means 
of measuring the area of the graphite buckle.

4. From the intensity of background of the coal one can infer the 
aboundance of organic matter, the rank of coalification and the iron 
content.

5. The clay minerals of coals of different origin are not the same. 
Thorough investigation of an adequate number of samples may yield 
evidence permitting separation of coal facies.

6. The distribution of inorganic minerals, the shape and the area 
of the graphite buckle, and the distribution of the intensity of the back
ground are nearly the same within one seam. On this basis, when working 
up an appropriate standard set of samples, some coal seam identification 
problems might also be solved.

7. The technological properties of the coal depend upon its mineralo- 
gic composition. X-ray patterns of coals can indirectly contribute also to 
the solution of technological problems.
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ИЗУЧЕНИЕ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ ИЗ РАЙОНА Г. ПЕЧ ПРИ 
ПОМОЩИ РЕНТГЕНОДИФРАКТОМЕТРА 

ДЬ. БАРДОШШИ

Автор изучал при помощи рентгенодиффрактометра минералогиче
ский состав каменных углей района г. Печ. Экспериментальным путем 
определил оптимальные условия для измерений. Благодаря внедрению 
счета импульсов, нижний предел выявляемое™ минералов был снижен 
до нескольких десятых %. Из числа неорганических минералов чаще 
всего встречается кварц. По частоте за ним следует пирит. Гораздо 
меньше количество марказита. Часто появляются каолинит типа фейерклей 
и иллит. Реже могли быть выявлены также шамозит, хлорит и тюрингит. 
Еще реже встречаются: кальцит, ярозит, натроярозит, мелантерит, галотри- 
хит, сомольнокит, сидерит и алунит. Кроме этого, удалось установить и при
сутствие розенита и магнезиального сомольнокита. Оба описаны новыми 
минералами Й. КУБИШОМ в I960.

На диффрактограммах отражается в пределах 22—30° 2 0 пологая 
выпуклость, представляющая органическое вещество, кристаллизиру
ющееся в сторону графитовой структуры. Площадь этой „графитовой 
выпуклости” тем больше, чем меньше зольность угля, и чем выше степень 
углефикации.

Автором была изучена радиация фона, отражающаяся на диффракто
граммах углей и боковых пород. При применении медной трубы высота 
фона в провинции углов выше 30° 2 0  зависит прежде всего от содержания 
железа. В пределах же 10—20° 2 0 интенсивность фона увеличивается 
за счет содержания органического вещесва. Автор сделал сравнительные 
диффратограммы также для золы некоторых проб угля.

Проведенные автором исследования позволяют лучше выделить от
дельные литофации угля. Есть надежда и на то, что данный метод будет 
оказывать помощь также в решении практических задач (идентификация 
пластов, технология).




