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Összefoglalás: Szerző a hazai agyagok vizsgálatánál a Földváriné —Kliburszky 
féle kompenzációs DTA-módszert, T G és Dil. módszereket alkalmazta. Ezek segítségével 
sikerült kimutatnia, hogy a bombolyi kaolin nakritot tartalmaz a kaolinit és dickit mellett. 

A füzérradványi ilht az illit mellett hidromuszkovitot tartalmaz, montmorillonitot 
azonban nem. A görbék kiértékeléséből az adódik, hogy az illit egy része hidrotermális 
hatásra, alkáliás közegben alakult hidromuszkovittá. 

Előbbieken kívül rehidratációs kísérleteket is %-égzett. 600 C°-on 1 óráig izzított 
illit minta 24 óra után részben visszanyeri higroszkópos vizét, 13 nap múlva a hidroxil
gyökök egy része is visszaépül a rácsba. 11 úónap után pedig a higroszkópos víz mennyisége 
meghaladja az eredeti mintáét, az adszorbeált kationok azonban már nem rehidratálódnak. 

1. Bombolyi kaolin vizsgálata 

A bombolyi kaolinos kőzet riolittufából utóvulkáni hatások eredményeként kelet
kezett. A földpátokból kilúgozott alkáliák ellenére a savas hidrotermák, amelyek kevés 
szilíciumoxidot hoztak magukkal, az aránylag nagy alumíniumoxid- és kis szilíciumoxid
tartalmú oldatokból 350 C° alatti hőmérsékleten kaolinit keletkezését tették lehetővé. 
A megrepedezett és már elkaolinitosodott kőzetet újabb vulkáni működések idején az előb
binél valamivel magasabb hőmérsékletű hidrotermás hatások érték. Ezek sok szilícium
oxidon kívül, amelynek egy része kicsapódott és lehűléskor kvarckristályokként vált ki, 
kéndioxidot is tartalmaztak, ami a szabad alumíniumoxiddal és a jelenlevő alkáliákkal 
alunitot képezett. Ebben a második, magasabb hőfokú hidrotermás szakaszban 350 C° 
felett keletkezett a nakrit és a dickit is, ill. a kaolinit egy része az új körülmények között 
nakrittá vagy dickitté alakult. 

A bombolyi mintákban kaolinit, nakrit és dickit rendszerint együtt található, 
mennyiségük és egymáshoz viszonyított arányuk ingadozó. Kimutatásuk, ill. megkülön
böztetésük elsősorban a differenciális termikus analízissel lehetséges. A nakrit és dickit 
termikus görbéje a kaolinitéhoz hasonló, csak abban különböznek, hogy endoterm csúcsuk 
magasabb hőfokon jelentkezik, jeléül annak, hogy rácsszerkezetük a dehidratáció szem
pontjából a kaoliniténál szilárdabb. 

Az alunit termikus görbéjének első endoterm csúcsa — amely a rácsszerkezet szét
bontását jelenti víz távozása közben —gyakorlatilag egybeesik a kaolinitgörbe 580 С ° körüli 
csúcsával, így felismerésére csak a 800 C° feletti második endoterm csúcs ad lehetőséget. 

A fedésben lévő csúcsok zavaró hatása a F ö l d v á r i n é — K l i b u r s z k y 
által kidolgozott kompenzációs módszerrel volt kiküszöbölhető. Az inert anyag helyébe 
olyan keveréket tettünk (zettlitzi kaolin -f- alumíniumoxid), amelynek kaolinittartalma 
megegyezett a minta kaolinittartalmával. Hasonló módon kompenzáltuk a dickit 700 С 0 

körüli csúcsát Quary-i (Colorado) dickittel ( 1 . ábra). 
Az i. ábrán az 1 . görbe egy bombolyi kaolinminta DTA-görbéje. A 2. görbe felvé

telekor az inert anyag zettlitzi kaolin és alumíniumoxid 1 : 1 arányú keveréke volt. Mint
hogy így az inert anyag kaolinittartalma nagyobb volt mint a mintáé, a kaolinit endoterm 
csúcsa az inertben lévő kaolinitfelesleg miatt exotermként jelentkezett. Csökkentve az 
inert anyagban lévő kaolinit mennyiségét (zettlitzi kaolin : alumíniumoxid = 1 : 3) a 3. 
görbéhez jutottunk, amelyben az exoterm csúcs is gyakorlatilag eltűnt és csak a nakritra 
és dickitre jellemző endoterm csúcsok láthatók. Ugyanilyen módszerrel a dickitre jellemző 

•1960-ban a Földtani Intézetben megrendezett DTA-ankéton elhangzott előadás. A z azóta elért 
•eredményekről szóló beszámoló sajtó alatt van. 
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csúcsot is sikerült eltüntetni (4,5. görbe), ahol az inert anyagkeverék Quary-i dickit : alumí
niumoxid = 1 : 3 volt. Kaolimtet és dickitet egyidejűleg tartalmazó keverékkel, amely
ben a kaolinit- és dickittartalom a mintáéval azonos, a 6. görbét nyertük. Ebben az endo
term csúcs a nakritra jellemző. A nakritottöbb, 
különböző fúrásból származó bombolyi mintán 
sikerült egyértelműen kimutatni. (2. ábra). 

/ 

I. ábra. A Pöldváriné—Kliburszky féle kom
penzációs módszer menete. 1. Bombolyi kao
linminta, 2. Inert anyag : zettlitzi kaolin és 
alumíniumoxid 1 : 1 arányú keveréke, 3. Inert 
anyag: zettlitzi kaolin: alumíniumoxid = 1 : 3 , 
4—5.Inert anyag: Quary-i dickit: alumínium
oxid = i : 3, 6. A mintáéval azonos kaolinit 
és dickit tartalmú inert anyag, — Fig. 1. Pro
cess of the compensation method of Föld
vári and Kliburszky. 1. Sample of kaolin from 
Bomboly, 2. Mixture of inert Zettlitz kaolin 
and of alumina in the ratio of 1 : 1, 3. Inert 
Zettlitz kaolin: alumina = 1 : 3, 4 —5. Inert 
Quary dickite: alumina = 1 : 3 , 6. Inert mat

ter containing kaolin and dickite in the same 
ratio as the sample 

2. ábra. Nakrit kimutatása különböző bombolyi min
tákon, i . A három kaolinásvány endoterm csúcsával 
jellemzett görbe, ia. Kompenzálás után csak a nakrit
ra jellemző csúcs, 2. A három endoterm csúcs nem vá
lik külön, 2a. Kompenzálás után megjelenik a nakrit
ra jellemző csúcs, 3. Ahmittartalmú minta görbéje, 
3a. Kompenzálás után az alunit két csúcsán kívül csak 
a nakrit endoterm csúcsa maradt meg. — Fig. 2. De
tecting of the nacrite content in different samples 
from Bomboly. 1. Curve characterized by the endo
therm peaks of three kaolin minerals, ia . Peak which 
is, after compensation, characteristic onlv of the na
crite, 2. The three endotherm peaks do riot separate, 
2a. After compensation, the peak characteristic o f 
the nacrite appears, 3. Curve of a sample containing 
alunite, 3a. After compensation the endotherm peak 
of the nacrite remained only, in addition to the two 

peaks of the alunite 

Az i. görbén a három kaolinásvány endoterm csúcsa világosan látható, amelyek 
közül a kompenzálás után (1. a) már csak a nakritra jellemző csúcs jelentkezik. A 2. gör
bén a három endoterm csúcs nem válik külön, ennek ellenére kompenzálás után (2. a) meg
jelenik a nakritra jellemző csúcs. A 3. görbe alunittartalmú mintáról készült. Kompenzálás 
után (3. a) az alunit két csúcsán kívül csak a nakrit endoterm csúcsa maradt meg. 

A DTA alkalmazásával és a kompenzációs módszer segítségével tehát olyan agyag
ásványra is tudunk következtetni — a bombolyi kaolinban nakritra — amelynek meg
határozása egyéb műszeres vizsgálattal lényegesen nehezebb. 

2. Ftizérradványi iliit vizsgálata 

T a k á t s T. é s K i s s L. kartársaimmal a füzérradványi illiten végzett vizs
gálatainknak egyik célja volt megállapítani, hogy a Korom-hegy kőzete tiszta illitet vagy 
kevert szerkezetű agyagásványt tartalmaz-e. Az illit szerkezeti felépítése hasonlít a csil-



В о г о s n é : Hazai agyagásványok DT-elemzésének egyes kérdései 

3. ábra. Füzérradványi illit TG, Dil és. 
DTA-görbéje - Fig. 3. TG, Dil and DTA 

curves of the illite from Füzerradvány 

lámokéhoz. Kémiai összetétel tekintetében a muszkovitnál kevesebb K-iont, de több
vizet tartalmaz. 

A füzérradványi kőzetben a differenciál termikus elemzés és dilatometrikus vizs
gálatok alapján kétféle agyagásvány jelenléte mutatható ki. Ezek egyike az irodalomban, 
jellegzetesen illitként jelölt ásvány (3. ábra). 

DTA görbéjén az 550 — 600 C° közötti 
endoterm csúcson kívül az alacsony hőmérsék
leti tartományban két endoterm csúcsa is van. 
Az első közülük 120 С ° körül a kristályok felüle
tén és azok repedéseiben levő higroszkópos víz 
eltávozását jelzi. A második, lényegesen kisebb 
csúcs 200 С ° körül a lecserélhető és a rétegrá
csok közötti kationok hidrátburkának leszaka
dását jelzi. Ezt a 1 feltevést igazolja az, hogy 
híg ásványi savakkal mosott minták DTA-gör-
béjén a kis endoterm csúcs 200 C°-on már nem 
jelentkezik, minthogy a savas kezeléssel a le
cserélhető ionok kioldódtak és az inaktív io
nok dehidratálódtak. 

A 4. ábrán az iszapolás frakcióinak DTA 
görbéiből egyidejűleg az is világosan kitűnik, 
hogy az agyagásvány, az illit, a legfinomabb, 
20 ,u-nél kisebb szemcséjű frakcióban dúsul fel 
a legjobban, a csúcsok itt a legkihangsúlyozot-
tabbak. 

Az irodalom szerint kevert szerkezetűnek 
feltételezett, másik típusú mintának DTA gör
béje (5. ábra).az alacsony hőmérséklet-tarto
mányban megegyezik az illitével, de itt 750 С 
körüli endoterm csúcs mutatja a szerkezeti víz 
eltávozását, míg a 950 C°-os endoterm csúcs a 
kristályrács összeomlását, új fázis képződését 
jelenti. 

A kétféle típusban a különböző hőfokon 
végbemenő szerkezeti víz eltávozásának okát, 
ill. magyarázatát a termogravimetrlkus görbék 
és a dilatogramok adják (3. és 5. ábra). Az 
illit 500 — 600 С ° között szerkezeti vízének zö
mét elveszti, TG-görbéje, valamint dilatogram-
ja meredek. A második típusú agyagásvány sta
bilisabb, a szerkezeti víz hosszabb hőmérsékleti 
tartományban távozik el, aminek következté
ben termogravimetrlkus görbéje és dilatogram-
ja is elnyúltabb, csak 700 C° felett válnak a 
görbék meredekké. 800 C° felett a TG-görbén 
nem Tátható súly veszteség, míg a dilatogra-
mon a hidroxilcsoportok leszakadása után a 

kristályrács tágulása mérséklődik. 850 — 900 „ ,, . . . , .. 
J ь J 3 5- йога. Füzérradványi hidromuszkovit TG, 

С ° körül a kristályrács szétesését hirtelen zsu- Dil és DTA-görbéje - Fig. 5. TG, Dil and 
„ „ . „ л - „ i x „ „ j - j T>TA curves of the hydromuscovite from 
gorodas követi. Füzerradvány 

4. ábra. Illit feldúsulása különböző szemcse
méretű frakciókban. 1. Eredeti őrölt anyag, 
2. 60 —20 mikronos frakció, 3. 20 mikronnál 
kisebb frakció DTA-görbéje - Fig. 4. Fre
quency peaks of the illite in different grain si
ze fractions. I. Initial ground material, 2. 
Fraction ranging between 60 to 20 microns, 
3. Fraction of the grain sizes below 20 mi

crons. DTA curves 

i 5 
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Feltehető, hogy a hidrotermás bomlás következtében a nagyobb pH-]ú és alkálidús 
környezetben először a gyengébben kristályosodott, szerkezeti víz leadása szempontjából 
kevésbé stabilis illit keletkezett. Később az alkálidús környezetben kristályossága fokozó
dott, Mg-ionokban gazdagodva, a hidroxilgyökök leadása szempontjából stabilisabb vál
tozattá, hidromuszkovittá alakult. Vizsgálataink e kétféle agyagásvány feltételezését 
támasztják alá. 

A megvizsgált füzérradványi minták zöme nem tiszta illit vagy hidromuszkovit, 
hanem ezeknek különböző arányú keveréke. A természetben előforduló mintákéhoz telje
sen hasonló lefutású görbéket kapunk, ha a két alapásvány mesterséges keverékét vizs 
gáljuk (6. ábra). Nem szükséges tehát kevert 
szerkezetű ásványt feltételezni, mert a jelen
ségeket a kétféle ásványtípus mechanikus 
összekeverésével is magyarázhatjuk. 

6. ábra. Füzérradványi illit és hidromuszkovit 
keverékek DTA-görbéi. i . Tiszta illit, 2. 7 5 % 
illit, 3. 50% illit, 4 . 25% illit, 5. Tiszta hid
romuszkovit — Fig. 6. D T A curves of mixtu
res of illite and hydromuscovite from Füzerrad
vány, i . Pure illite, 2. Mixture with 75% illite, 
3. Mixture with 50% illite, 4 . Mixture with 

25% illite, 5. Pure hydromuscovite 

7. ábra. Füzérradványi illit ésNa-montmorillonit ke
verékek DTA-görbéi és dilatogramjai. 1.Iliit, 2. 7 5 % 
illit 3. 50% illit, 4 . 25% illit. - Fig. 7- D T A 
curves and dilatograms of mixtures of illite and 
Na-montmorillonite 1. Illite, 2. Mixture with 7 5 % 
illite, 3. Mixture with 50% illite, 4 . Mixture with 

25% illite 

Annak bizonyítására, hogy a füzérradványi illit nem tartalmaz montmorillonitot 
az előbbihez hasonló módon kevertük Na-montmorillonittal mindkét típusú agyag
ásványt. A keverékek DTA-görbéin (7. és 8. ábra) 25%-os Na-montmorillonit-tartalom 

esetében is nagy endoterm csúcsot kapunk. 
A különbség még szembetűnőbb a dilatogra-
mokon, ahol a montmorillonitra jellemző nagy
mérvű zsugorodás jól észlelhető. 

Vizsgálatainkat összefoglalva az alábbi meg
figyeléseket tehetjük a füzérradványi kőzetben 
feltételezett montmorillonit jelenléte ellen. Ahhoz, 
hogy a DT A-f elvételek 700 C° körüli csúcsa mont-
morillonittól származtatható legyen, legalább 

5. ábra. Füzérradványi hidromuszkovit és Na-montmorillonit 
keverékek DTA-görbéi és dilatogramjai. 1. Hidromuszkovit, 
2. 7 5 % hidromuszkovit, 3. 50% hidromuszkovit, 4. 25% 
hidromuszkovit — Fig. 8. D T A curves and dilatograms of 
mixtures of hydromuscovite and Na-montmorillonite. 1. 
Hydromuscovite, 2. Mixture with 75% hydromuscovite, 3 . 
Mixture with 50% hydromuscovite, 4. Mixture with 25% 

hydromuscovite 
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40 — 50% motitmorillonitnak kellene jelen lennie, amit a többi vizsgálatok nem mutatnak 
ki. A mesterséges illit-montmorillonitkeverékek DTA- és dilatometrikus görbéinek tanúsá
ga szerint legalább 25% montmorillonit jelenléte kell ahhoz, hogy a görbéken az alacsony 
hőmérséklet-tartományban határozott eltolódást lehessen észlelni. Ilyen mennyiségű 
montmorillonit azonban a röntgenfelvételeken 
feltétlenül jelentkeznék. A felsoroltakon kívül 
még számos vizsgálatot végeztünk állításunk 
igazolására, azonban ezen a helyen csak a DTA 
segítségével megoldott részleteket vázoltuk rö
viden. 

3. Rehidratációs kísérletek 

Az I óráig tartó бею C-os hevítés után 
differenciális termikus analízissel készített gör
bék azt mutatták, hogy az ásványok higrosz-
kópos vizükön kívül szerkezeti vizüket is csak
nem teljesen elvesztették. (9. ábra) A 100%-os 
relatív légnedvességű térbe helyezett, előzete
sen kihevített illitminták higroszkópos vizük 
egy részét már 24 óra után visszanyerték, 13 nap 
múlva a hidroxilgyökök egy része is visszaépült 
a rácsba. A DTA-görbe tanúsága szerint a 11 
hónap után vizsgált mintán a felvett higroszkó
pos víz mennyisége meghaladja az eredeti min
táét, viszont a kettős csúcs elmarad, jeléül an
nak, hogy az adszorbeált kationok nem rehid-
xatálódtak. A 820 C°-nál fellépő endoterm csúcs

9: ábra. Rehidratációnak kitett illit DTA-gör
béi. I . Eredeti, őrölt illit, 2. 600 C°-ra heví
tett illit, 3. 24 óra után, 4. 13 nap után, 5 
и hónap után - Fig. 9. D T A curves of il 
lite subjected to rehydration. 1. Initial gro 
und illite, 2. Illite heated to 600 0 C, 3. After 
24 hours, 4. After 13 davs, 5. After 11 months 

ból arra következtethettünk, hogy a rácsrétegek közti inaktív kationok már nem 
töltik be eredeti hivatásukat, tehát feltehető, hogy a szerkezet a montmorillonit. 
kristályszerkezetéhez vált hasonlóvá. 

Some questions of the differential thermal analysis of Hungarian clays 

D R . M. B O R O S 

During examination of the Hungarian clays, the author usend the compensation 
method of differential thermal analysis developed by M. F ö l d v á r i and B. K l i b u r 
s z k y , as well as the thermogravimetric and dilatometric methods. These techniques 
permitted her to demonstrate that the kaolin form Bomboly contained myelin, in addition 
to kaolinite and dickite. 

The illite from Füzerradvány contains hydromuscovite but no montmorillonite. 
It evolves from the interpretation of the curves that a part of the illite has turned to 
hydromuscovite due to hydrothermal effect in alkaline medium. 

In addition, the author performed rehydratation tests too. After 24 hours, the illite 
sample which has been heated during 1 hour at 600 °C recovers some of its hygroscopic 
water, and after 13 days a part of the hydroxyl radicals reoccupies its seat in the lattice. 
After 11 months, the amount of hygroscopic water will exceed that in the original sample, 
but the adsorbed cations will no longer be rehydrated. 
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