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l. Forvitringsleire in situ og som morenemateriale. 

(FRIDTJOV {SACHSEN) 

Med l figur. 

175 

Under Visnesvannets bunn fortsetter en forkastningssone ned i 
berggrunnens grønne skifere. Sonen eller breccien kalles i det fransk
påvirkede bergverk,sspråket på stedet for »hovedfaillen« og har et 
strøk som faller sammen med lengderetningen av det smale vannet: 
Nord�syd. Den fremtrer som en 10-15 meter mektig »råtagang« 
og beskrives av bergingeniør Aage Christensen ved AjS Vigsnes 
K1obberverk på følgende måte i en upublisert redegjørelse av 15/1 O 
1940: 

»HovedfaiHen går :meget ægelmessig mot dypet med et fall på 
gjennomsnittlig 58 o .  Ved drifter og borhull er den flere ganger skåret 
til nivå 335. 

I hvert fall der hvor den skjærer skiferstrøket er den så løs at  
drifter må forbygges. Massen består av leiraktig kloritt- og grønn
skifer med hårde grønsteinsklumper. Brokker av kompakt bløtkis har 
man også funnet i den.« 

Det mest påfallende ved brecciemassen er det betydelige .inn
slaget av »leire«. Hvordan denne optrådte, fikk jeg anledning til 
å iaktta under et besøk ved Visnes sommeren 1946, ·da bergingeniør 
Christensen var så vennli1g å ta mig med ned i Rødklev gruve. De 
leireprøver jeg bragte med fra nivå 250 og nivå 300, ble senere 
undersøkt av dr. philos. Ivan Th. Rosenqvist ved Forsvarets Forsk
ningsinstitutt, med tanke på å finne ut om leiren kunne brukes som 
blekejord. Dr. Rosenqvist har våren 1947 personlig besøkt fore
komsten. Resultatet av hans mineralogiske og tekniske studium av 
leiren følger nedenfor. 

Breccieleiren ved Visnes er lys og kjennes meget feit når man 
gnir den ut mellom fingrene. T'il dels kan man gni ut de enkelte små 
bruddstykker på denne måten. Brecciestrukturen er bevart, men både 
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fragmenter og grunnmasse er dekomponert til »leire«, på enkelte harde 

korn nær. I vårt bre-skurte land er det så usedvanlrig å støte på 

virkelig forvitringsleire at man med en slik klump i hånden nærmest 

kommer til å tenke på eventyret om gutten på Hedalsskogen, som 

krystet mysost i neven og truet trollene med det. »Feit mysost« er i 
virkeligheten en treffende sammenlikning om man vil prøve å gi en 

forestilling om konsistensen i breccieleiren. 
Denne leiren hjalp med en gang til å kaste lys over en annen 

forekomst av forvitringsleire leng,er syd på Karmøy. Da jeg i 1940 
tok fatt på kartlegning for Norges Geologis,ke Undersøkelse av trakten 
omkring Skudeneshavn, skrev jeg først av en del opplysninger om 
kisfund etter Lensmannskontorets skjerpe-protokoll. I dette register 
over brustne forhåpninger fantes under 3/5 1911: »Anvisning av 
aluminium i Hilleslands utmark ved Hilleslandsvannet ca. 500 meter 
fra Hilleslandsplantningen i nordlig retning i en linje langs vannet.« 

To personer i Skudeneshavn hadde festet sig ved en underlig 
leire som fantes på vestsiden av Hilleslandsvannet. Når man gnir 
den ut med fingeren, antar den en lysgrå glans som av sølv eller alu
minium, og dette har vel gitt ,støtet til skjerpet. 

Sommeren 1941 traff jeg i Skudeneshavn den ene av de to 
skjerpere. Han fortalte at de hadde tatt ut prøve av ,leiren og fått den 
undersøkt av en kjemiker i Stavanger. Leiren inneholdt 15,5 prosent 
aluminium, sier skjerperen, »men det var oksyd, så det kunne ikke 
brukes«. Dessuten skulle de ha sendt inn noe leire til Egersunds 
Fayancefabrik og fått tilbake en brent prøve. ( Fayancefabrikken 
opplyser imidlertid i brev av 23/4 1941 at den ikke har noe kjennskap 
til Karmøyleiren og ikke har foretatt noen analyse.) Endelig forteller 
min hjemmelsmann at de også tok ut en prøve av en lys rødbrun 
varietet av leiren og sendte den inn til Alf Bjerckes farvehandel i Oslo 
som »oker«: »Den var det beste Bjercke hadde fått fra Norge, men 
enda var den for grov«. 

Der hvor leiren finnes, ligger nå et nyere bruk Skjenet (under 
Hi !les land). Ved mitt første besøk den 9/7 1940 holdt eieren nettopp 
på et med et grøftearbeid like nord for husene. Under et blokkrikt 
morenelag av ca. l meters tykkelse va,r man her kommet ned i den 
leire som det var tatt ut skjerpeseddel på. Det ble straks klart at det 
dreide seg om en forvitringsleire, hvor nå bare kvartskornene ligger 
intakte; resten av massen, hvor sandsteinsstrukturen ennå er bevart, 
kan gnis ut til en meget feit leire av sølvgrå glans. I »urørt brudd/< 
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!\.-;' reftv;Sende. 

tlilleslands-

ø 0 D<J 

Fig. l. MålebordskiiSs'e over bruket Skjenet ved HiUeslandsvannet, Skudenes 
herred, Karmøy, op,tatt 23j7 1940. l''•tmrene henviser til teksten side 1711. 

Måie�tokk ca. l : 4500. 
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har ellers leiren samme grønne farge som de grønne sandsteiner i 

dalføret. 

Et inntrykk av lokaliteten får man av målebordskissen fig. l. 

Samtidig med kartlegningen ble det også foretatt prøvegravninger, 

som er nummerert på karnet: 

l) Straks syd for G. Hilleslands jorde ( Skjenet) ble en grøft 

spadd opp. Under 25 om muldjord lå grus tillblandet litt lysere 

parti<er av leiremater,ialet, som merkes på den feite sølvglans ved ut

gnidning. 

2) Inne på G. Hilleslands søndre jorde. Her fikk vi ved graving 

til 80-90 cm bare opp steinholdig Ieireblandet grus. 

3) Dette er den lokalitet hvor det ble gravd ved mitt besøk den 9/7. 

Grøften var nå kastet igjen, men etter arbeidernes utsagn og det jeg 

selv så, hadde de støtt på �leiren i en Iengde av ca. 1 O meter i grøfte

snittet og på et dyp av ca. 90 cm. De hadde videre stukket spaden 

ned i bløt leire uten stein såpass langt at de mente leiren her i hvert 

fall hadde en mektighet av 60 cm., kanskje mere. 

4) På udyrket mark mellom Skjenet og »Rausteinen«, 80-90 cm 

grus med stein. Heri 1)å det en mindre klump av den blågrå eller 

grønnliggrå f�eite leire, 1innbakt i rnorenematerialet. Grus og stein 

under den igjen. Gravde til l meter. 
5) Ca. 10 meter SSE f. Rausteincn (en svær flyttblokk). Her 

kom vi Hke under muld jorden ned i noe sterkt gulbrun, feit leire (en 
videre omvandling ,j selve jordsmonnet?). 

Leireprøven fra grøften ( 3) ble underkastet noen foreløpig� 
undersøkelser ved Universitetets Mineralogiske Institutt (prof. dr. 
Tom. Barth). En avvanningskurve ble satt opp av ingeniør Bruun ved 
dette institutt; mineralogisk sett var kurven ifølge dr. Rosenqvist ikke 
entydig (alternativer montmoriHonitt - hydroglimmer) . En adsorp
sjonsprøve ga ikke �så positive resuJta,ter at den syntes å vise mulig
heter for praktisk anv,endeJ,se av leiren, heller ,ikke en blekeprøve som 
ble foretatt ved Norges Statsbaners laboratorium. Og da det heller 
ikke forelå holdepunkter for en plausibel forklaring av leirens geo
logiske forekomst, ble materialet inntil videre lagt til side. 

Etter erfaringene fra Visnes og dr. Rosenqvists mineralogiske 
studium av leirene er det nå i hvert fall blitt mulig, som en hypotese, å 
innordne forekomsten ved Hilleslandsvannct under et mere samlende 
synspunkt: 
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Langs forkastnings- eller forskifringssoner synes de grønne 
bergarter på Karmøy å være særlig utsatt for kjemisk forvitring. 

Hovedfaillen på Visnes er en av disse svakhetssoner hvor den 
kjemiske omvandling bevislig griper djupt ned i berget, her i »grønne 
skifere« eller grønnsteiner. Det nord-sydgående dalføret som Hilles
landsvannet Hgger i, er også en utpreget forskihingssone, her i sedi
menter med stort innhold av grønt effusivmateriale. Ved gården V,ik 
syd for vannet er Skudenesets konglomerat så utgnidd at det kan 
være vanskelig, ved en enkelt lokalitet, å avgjøre hva den grønne 
skifer opprinnelig har vært. Li�e nord for Hilleslandsvannet er det 
i dalens retning en tydeJ,ig overskyvningsgrense mellem dalbunnens 
grønne sandstein og trondhjemitten østenfor. Og enda lenger nord, 
ovenfor Humravannet, finner man i det samme dalføre, men på et 
begrenset område, en mere intens foldning og forskifring enn noe 
annet sted på søndr�e halvdel av Karmøy. 

Langs denne forskifri,ngssonen har så isNdens breer rotet opp noe 
av forvitringsleiren, slept den med litt til siden og blandet den inn i 

morenematerialet for øvrig. Brebevegelsen under siste �istid har her 
vært fra øst mot vest, altså på tvers av dalen, så det har vært gode 
sjanser for at en klatt av leiren skulle kunne bli liggende igjen i dal

søkket, skubbet inn mot den vestre dalskråning. 

Il. En forekomst av montmorillonit i Norge og undersøkelser over 
absorpsjonsevne og blekevirkning av blekejord. 

(IVAN TH. ROSENQVIST) 

Den leirholdige rivningsbreksje man finner i Rødklev gruve og 
som etter de gamle, franske bergfolks betegnelse kalles »hovedfaillen«, 
har vært gjenstand for en del undersøkelse ved Forsvarets Forsknings
institutts avdeiing for kjemi. Det som særlig var av interesse for 
F. F. var hvorvidt 1eirsubstansen i denne breksje kunne finne an
vendelse som bleke- og regenereringsmiddel for brukte smøreoljer. 

Det er i krigstilfelle uomgjengelig nødvendig for et ikke olje
produserende land å regenerere mest mulig av den brukte smøreolje. 
Også i fredstid foregår det imidlertid en ikke ubetydelig oppsamling 
og regenerering av brukte smøreoljer her i landet, og i alle oljeprodu
serende land inngår de såkalte blekejorder som et viktig råstoff i pro

duksjonen av oljer. 
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Norge importerte ifølge opplysninger fra Statistisk Centralbyrå 
bleke jord i følgende mengder: 

19 38 ca. 1140 tonn til en pris av kr. 321 000,00. 
1946 » 710 -»- 319 000,00. 

Den såkalte blekejord er forskjellige naturlige, mer eller mindre 
bearbeidete mineralprodukter som inneholder mineralet montmorillonit 
i aktivert eller naturlig form. 

Vår vesentlige import av blekejord stammer fra U. S. A. og er 
utvunnet av såkalte bentoniter. Dette er berg eller jordarter som er 
dannet ved kjemisk utluting og forvitring av basiske vulkanske tuffer 
og lavaer. 

Under krigen leverte Tyskland og til dels Ungarn all den bleke
jord som ble anvendt til regenerering av smøre-oljer og rensning av fett 
i Norge. Tyskerne bygget opp en meget stor blekejordindustri i Syd
Tyskland. Det ble der fremstillet forskjellige gode aktiverte bleke
midler ut fra en tertiær montmorillonitholdig leire. I Norge har mont
morillonit ikke tidligere vært kjent. Professor Barth (I I) har beskrevet 
noen interglaciale forvitringsnydannelser fra Vest-Agder som etter 
hans undersøkelser viser seg å inneholde et mineral av montmorillonit
gruppen, nemlig beidellit (VII). Imidlertid har forskjellige ameri
kanske leirforskere, i første rekke R. E. Grim, R. A. Rowland og 
W. F. Bradley (V, IV, III) betvilt eksistensen av beidellit som mineral, 
og det v�iser seg at samtlige de mineraler som eie har undersøkt og 
som har vært kalt beidellit, inklusive originalmaterialet fra Beidell 
i Colorado, U. S. Nat. Mus. No. 93 239, besto av blandinger av 
montmorillonit med andre mineraler som halloysit, kaolin og il'lit. 
Illit er det amerikanske navn på de mineraler jeg (VIII) tidligere har 
kalt hydroglimmer, og som er den viktigste komponent i de norske 
kvartær! eirer. 

Ved røntgenundersøkelse av prof. Barths materiale fra Lista fant 

vi ved F. F. identiske Debye- Scherrer diagram med montmorillonit 
fra Vigsnes, og vi antar, hva også Barth selv er inne på, at den av 
ham beskrevete interglacialleire i virkeligheten er en blanding av 
montmorillonit og forskjellige bauxit-mineraler, at jordarten egentlig 

er å oppfatte som en montmorillonitholdig ,Jaterit. 
Den av oss undersøkte forekomst fra Vigsnes er av en ganske 

annen natur enn den �interglacialleire Barth beskrev. Man har en 
14 meter bred, steilt stående rivningsbreksje i spilitisert grønnstein. 
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Breksjen er fulgt til et dyp av mer enn 300 m. En prøve som 
synes å representere gjennomsnittet av breksjemateriale ble tatt på 

etasje 2 1 0  m. Ved slemmingsanalyse på vårt laboratorium fant 
en at prøven inneholdt ca. 50 'Ir bruddstykker av grønnstein-spilit og 
ca. 40 ';; svovelkis med en del sinkblende, og muligens en del kopper
kis. Videre inneholdt prøven ca. l O 'Ir av et leiraktig materiale som 
hadde egenskaper som minnet meget om montmoriHonit. Friske prøver 
av breksjen som var meget vannholdig, antas å ha alkalisk reaksjon. 
Ved forvitringen i gruvestollene antok imidlertid breksjen en gulbrun 
farge og en kunne med vann lute ut opp til 4 ';; vesentlig jern Il sulfat 
fra en slik forvitret prøve. Vannuttrekket var i disse prøver sterkt 
surt på grunn av hydrolysen av jernsulfatene. 

En rekke prøver av den leiraktige substans ble undersøkt rønt
genografisk. I alle prøver kunne en gjenfinne linjene svarende til 
montmorillonit iblandet pyrit. Ved behandling av leirpreparatet med 
l '!; NaOH ble etter 4 t utlutet rundt 10 'Ir Al/)". Dette antar en 
skyldes tilstedeværelse av kolloidamorf aluminiumhydroksyd. Hverken 
i bergartsmikroskop eller ved røntgenundersøkelse kan påvises andre 
mineraler enn montmorillonit, pyrit og alumogel. En prøve man 
mente skulle være særlig rik på montmorillonit ble analysert av kjemi
ingeniør Sverre Jar p. 

Av denne prøve kunne utlutes 
Dette tilsvarer 1 5,7 ;,; Al (OHL. 
svovel tilsvarende 4,3 '!< pyrit. 

Analysen viste: 

SiO .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 
Ali5. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 
fe/}: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CaO ................... .... . 
MgO . . ... ........... . .... . 
K�J · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

s- .......................... . 
( Glødctap .... . .. .. .. . .. . 
H"O+ .................. . 

49,8 1/; 
25,5 �.; 

4,4 
l ,3 j; 
l' 7 ',; 
0,2 c; 
2,3 �·; 

6,45) 
5,00 

1 0,5 ;; Al"O" med l 'Ir NaOH. 
Videre inneholdt prøven 2,3 �; 

herav løselig i NaOH 10,5 '· 
herav som FeS" 2,9 r.; 

herav AlOO H--+ Al/J: l ,8 '� ; 
herav S l ,4 5 ( FeS:i _,. Fe/):J 
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De 80 j;j montmorillonit får beregnet ut fra denne analyse 
følgende sammensetning: 

')i02 . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . .  67,4 'lo H"O+ . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. .  4,4 
Al"O' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 ,4% 
Fe20,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, l % 99,8 
CaO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,8 'lo H/)� . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  8,4% 
MgO .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2,4% 
K20 . . .  ................. .... 0,3 

Til sammenligning kan anføres O. W. Rees analyse av ren mont
mo611onit fra Wyoming, utvunnet av en bentonit fra kritt-tiden. Ana
lysen finnes i en avhandlig av Grim og Bradley (V). 

SiO, . . . . . . .... . .. . . . . .. . . . 64,60% 
AI26, .. . .  . .. . . . .  . .  . . .  . .  . . .  20,80 'lo 
Fe2n, .. . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . .  3,05 % 
FeO . .. . . . .. .. .. . . ... . . . . . 0,46% 
MgO .. . . .. . . . . . . . . .  . . . . . .  2,30% 
CaO .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 0,53% 
Na"O . . .. ... . .. . . . . . ... . .. 2,60% 
K.O., .. .. . .  .. . . .. .. . . . . .  . .  0,40 '/o 
T[O � . . .  . . .. ... . . . . . . . .  . . .  0, 1 5% 
H20

-
+ . . . .. . .. . . .  . . .  . .  . .  . 4,74% 

99,63% 
H20� . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 8,00% 

For å undersøke leirmaterialets absorbsjonsevne overfor farge
stoffer ble bestemt absorbsjonsevnen for metylenblått (3,9 bisdi
methylamino-phenazothionium base). I alt er følgende Ieiraktige 
substanser undersøkt: 

l. Leiren fra Vigsnes 
2. Fullerjord fra Florida 

3. Blekejord fra Montana 
4. Frankonit fra Pfirzinger Mineralwerke 

5. Montmmillonit fra NTH samling 

6. Floridin prøve fra Hermetikklaboratoriet i Stavanger 
7. Prøve av bentonit fra Kinnekulle A. mektigste lag 
8. Prøve av bentonit fra K.innekulle B. høyere lag 
9. lnterglacialleire fra V•est-Agder (prof. Barth) 

l O. En lys grå jord fra NTH betegnet blekejord (uten blekeevnc) 
11. Fet norsk kvaPtælfleire, Onsøy 

12. Fraksjon< 0,0005 mm fra samme leire (nesten ren illit) 
13. Fraksjon < 0,00 1 mm fra Knatten, Romerike 
1 4. Halloysit prøve, NTH samling 
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Abs.orbsjonsevnen ble målt i sterkt sur oppløsning pH ca. 2 
og i nøytral oppløsning pH ca. 7. En fikk føl,gende resultater, i 
mekvjlOO gr: 

Prøve l. Leiren fra Vigsnes: 
Sur oppløsning. Nøytral oppløsning. 

a. 56,3 a. 75,6 
b. 5 1 ,0 b. 79,2 
c. 51,3 

Prøve 2. Fullerjord fra Florida. 
a. 9 1 , 1  a. 1 1 9,0 
b. 94,0 b. 1 1 7,5 

Prøve 3. Blekejord fra Montana: 
a. 91,9 a. 1 03,0 
b. 9 1 ,0 

Prøve 4. Frankonit fra Pfirzinger Mineralwerke: 
a. 5 1 ,2 a. 65,1 
b. 5 1 ,4 b. 65,8 

Prøve 5. Montmorillonit fra NTH samling: 
a. 70,5 a. 1 13 

Stavanger: Prøve 6. Floridin prøve fra Hermetikklaboratoriet 
a. 4 1 ,3 a. 3 1 ,6 

b. 30,2 b. 42,1 
Prøve 7. Prøve av bentonit fra Kinnekulle, A mektigste lag: 

a. 23,8 a. 35,1 

Prøve 8. Prøve av bentonit fra Kinnekulle, B, høyere lag: 
a. 21,9 a. 35,3 

Prøve 9. Interglacialleire fra Vestagder (prof. Barth). 
a. 41,6 a. 42,5 
h. 40,5 

Prøve l O. En grå leire fra NTH betegnet bleke jord (uten bleke
evne), kaolin? 

a. 6,3 
h. 6,5 

a. 9,2 

Prøve 1 1 . Fet norsk kvartærleire Onsøy: 
a. 14,4 a. 1 6,4 
b. 14,8 

Prøve 12. Fraksjon< 0,0005 mm fra samme leire (nesten ren illit ) : 
a. 33, 1 a. 32 
b. 31,8 

Prøve 1 3. Fraksjon< 0,00 1 mm fra Knatten, Romerike: 
a. 23, 1 a. 23,5 
b. 22,8 

Prøve 1 4. Halloysit prøve NTH samling: 
a. 7, l a. 9,5 
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Ved nøytralpunMet var absorbsjonsevnen betydelig større for 

alle jordarter. Dette forhold var ventet idet de posisjoner av mineral
overflaten som var besatt av hydroxonium-joner var lettere tilgjenge,Jig 
ved nøytralpunktet. pH ble bestemt etter fullført adsorbsjon. Det 
viste seg at pH var meget konstant omkring 6,3 for alle leirer unntagen 
prøve 4, der pH gikk opp i 6,92. 

En kan ikke uten videre gå ut fra at en jordarts evne til adsorbtivt 
å binde en organisk base som metylenblått er ,et uttrykk for i hvilken 
grad jordarten virker regenererende på brukte smøreoljer eller blekende 
på fett og fete oljer. Imidlentid er det en sammenheng mellom ad
sorbsjonsevnen og de egenskaper som er gunstige ved en blekejord. 

Otet viste seg også at etter aktivering med alkalisilikat og svovelsyre 
virket leiren fra Vigsnes som et godt regenereringsmiddel for brukt 
smøreolje. 

I laboratoriet ble en svart, brukt olje svovelsyrebehandlet og fil
trert varmt gjennom aktivert leir,e fra Vigsnes. Det bJ,e på denne 
måte oppnådd en lys, gulbrun, fluoreserende olje med utseende og 
øvrige egenskaper som ny olje. 

Forekomsten i Vigsnes antas å være stor nok til å tilfredssNile 
Norges behov for blekejord ,j Here hundre år. Det er et åpent spørsmål 
hvorvidt drift kan lønne seg :eller ikke. Vi vet bare at man har en 
forekomst som for visse formål kan levere et egnet produkt. 

Den røntgenografiske bestemmelse av preparatene ble utført ved 
hjelp av filmer tatt med Fe- og Cr-stråling. Opptagelsene er utført 
av cand. mag. Tollef Larsson ved Universitetets kjemiske institutt, 
vi er ham stor takk skyldig. I nedenstående tabell oppføres våre 
utmål inger av filmene :sammen med M. Mehmels (IX) angivelser for 

mon tm o ri Il o ni t. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

• • • • • •  o • •  

• .  o .  o • • • •  

. . . . .... . 
• •  o • • • • • • 

..... . . .. 
• • • • • o • • •  

• • • • • • • •  o 

. . . . . . .. . 

... . . . . . .  
• • • • •  o • • •  

-

l 
Rosenqvist 

dhkl !Intensitet l 

4.46 st 
3.73 s 
2.95 s 
2.53 m 
2.44 m 
2 35 s 
2.21 sm 

1 .79 s 

Mehmel 

dhkl l Intensitet 

14.08 st 
4.45 st st 
3.71 s 
2.94 m 
2 . 55 m 
2.47 st 
2.40 m 
2 .23 ms 
2.20 m 
1.80 s 



FORVITRINGSLEIRE OG BLEKEJORD PÅ KARMØY 185 

Foruten røntgenografisk ble leiren fra Vigsnes også undersøkt 
termisk ved bestemmelse av avvanningskurven. I 1941 var lignende 
avvanningsprøver foretatt av kjemiingeniør B. Bruun på en av de 
prøver professor Isaohsen fant i en morene på Kannøya. Bruuns 

analyse viste fø(,gencle resultat: 

Damp mettet 
Lufttørret 

ca. 20° C 
» 20° c 
» 50° c 
» 110° c 
» 170° c 
» 300° c 

Glødet 

0/o H20 
�;, l 
5,5 
4,8 
4,5 
4,2 
3,8 
0,0 

Leiren har et vanninnhold på ca. 4,5 ;;;. ved I l  0° C. Dette er 

betydelig mer enn for vanlige, glaciale leirer (dersom leiren er humus
fri). For humus fri og karbonatfri, fete leirer kan en regne med vann
innhold rundt 3,5 ;; .• ved 110°. For montmorilloni tleirer kan en regne 

med et vanninnhold rundt 6 �til 8 �i ved 110°. Det som imidlertid er 
av størst intereSise er vannavgivelsen mellom 110° og 300°. Den 
leire Bruun undersøkte for Isachsen har her gitt fra seg 0,7 ;,; vann, 
mens vanlige, fete, glaciaHeirer har �en vannavgivelse bare ca. 0,2 '1; , 
og ren montmorillonitleire kan ha opp til 3,5 ';!, vannavgivelse i dette 
temperaturområde. Dette vann er å oppfatte som fast bundet sorbtivt 
vann og er karakterirstisk for forvitringsnyclannete mineraler, som 
mon:tmorillonit o. L og i mindre grad for hydm gl immer (ill it). En 
vann avgivelse på O, 7 ;; mellom 110° og 300° skulle tilsvare ca. 20 ;; 
montmorrillonit i leiren eller ca. 30 ';; hydroglimmer. Ut 'fra de rønt
genografiske bestemmelser vet vi nu at lei,ren inneholder montmoril
lonitmineraler, og elet alternative hydroglimmer faller antagelig bort. 
Leiren ga positiv reaksjon med saltsurt benzidin. Denne reaksjon er 

imidlertid ikke spesifikk for montmorillonit. 
Leiren fra Vigsnes ble undersøkt ved F.F.'s laboratorium. på 

samme måte som Bruun hadde undersøkt prøvene fra Karmøya for 
øvrig. En prøve av leiren fra Vigsnes finere enn 2 ,L< ga følgende 
resultat: 

Dampmettet atmosfare ca. 20() 
Tørr . .. . . . . . . . . . .. . . . . ... . » 40° 

» 80° 

0/o H20 
18,9 
9, l 
8,0 
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Glødet .. . . . . .. . . . . . . ... . . 

ca. 110° 
» 160° 
» 200° 
» 300° 
» 400° 
» 460° 

Ofo H20 
7,3 
7,0 
6,8 
5,6 
4,1 
l ,o 
o 

Etter avvanningskurven må man anta at preparatet inneholder 
en blanding av mer enn 50 % montmorillonit-mineral sammen med 
en del vesentlig vannholdige mineraler. 
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