
Bevezetés

A Balaton-felvidéki bazaltok egyik jellemző üregkitöltő
ásványa a nátrolit. Hazánkban PÉCSI-DONÁTH (1962, 1965),
PÉCSINÉ DONÁTH (1963) foglalkozott először az uzsai és a
gulácsi bazalt nátrolitásványaival. Elsősorban termikus,
valamint infravörös spektroszkópiás és kémiai elemzések
alapján kimutatta, hogy — összehasonlítva külföldi
mintákkal — a hazaiaknak (elsősorban az uzsabányainak)

magasabb a víz- és kalciumtartalma és kevesebb a Si-
tartalma. Később ALBERTI, VEZZALINI (1981) és ALBERTI et
al. (1982b) részleges (Si,Al)-rendezetlenséggel magyaráz-
ták a gulácsi nátrolit eltérő tulajdonságait és azt rendezetlen
nátrolitnak, ill. „tetranátrolitnak”1 nevezték. Egy évtized el-
teltével ugyanezt az ásványt a Si/Al arány alapján gonnar-
ditnak minősítették (ALBERTI et al. 1995). Uzsai nátrolitokra
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Összefoglalás
A gulácsi és az uzsai bazaltok üregeiben található nátrolit ásványokra vonatkozó egyes hazai és nemzetközi munkák a szokványostól való

eltérésükre utalnak. Jelen munkánkban több Balaton-felvidéki bazalt üregkitöltő nátrolitját különféle módszerekkel vizsgáltuk, melyek közül a
termoanalitikai korrigált bomlási hőmérséklet, ill. aktiválási energia mérését, valamint az egyes tűk kémiai összetételváltozását reprezentáló EDX-
módszereket először alkalmaztuk. Vizsgálati eredményeink szerint kevés ásvány bizonyult teljesen tiszta, jól rendezett nátrolitnak, a minták
többsége „tetranátrolitnak” minősíthető. Vizsgálataink azt mutatták, hogy a nátrolit/„tetranátrolit” megjelenés nem lelőhelyfüggő, és a kémiai
inhomogenitás egy-egy nátrolittűn belül is kimutatható.
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Abstract

According to Hungarian and international literature the natrolites occurring in the cavity of the basalts from Gulács and Uzsa Hills are
unusual. In this study cavity filling natrolites of basalts from several locality of Balaton Highland were investigated by different methods. The
measurements of the corrected decomposition temperature variation, those of the activation energy and EDX measurements of the variation of
chemical composition of a single needle were first applied for natrolite. Few of the minerals are regular, ordered natrolite, the majority proved to
be so-called “tetranatrolite”. The investigation performed demonstrates that the natrolite/“tetranatrolite” appearance is independent on the
locality, and chemical inhomogenity can be demonstrated within a single natrolite needle. 

1 A tetranátrolit ásványnevet diszkreditálása (ARTIOLI, GALLI 1999) miatt
idézőjelben használjuk („tetranátrolit”, l. később).



vonatkozóan KROGH ANDERSEN et al. (1990) eltérő (Si,Al)-
rendezetlenséget állapított meg. ALBERTI et al. (1995)
szerint a KROGH ANDERSEN et al. (1990) által vizsgált uzsai
Na II minta az összehasonlítottak közül a legrendezetlenebb
nátrolit. VÁCZI, WARREN (2004) számítógépes cellapara-
méter-vizsgálatai alapján a Balaton-felvidéki nátrolitok
szerkezete rendezett, míg a gonnarditoké rendezetlen. 

A nátrolitcsoport ásványainak szerkezeti

jellemzése

A nátrolitcsoport ásványait T5O10-egységekkel rendel-
kező zeolitoknak nevezik. Vázuk építőelemei az (Al,Si)O4-
tetraéderekből felépülő T5O10- (5 tetraéder és 10 O) egy-
ségek, melyek a c tengellyel párhuzamosan tetraéderláncot
alkotnak (1. ábra). Az egységek periodicitása kb. 6,6 Åvagy
ennek többszöröse. A T5O10-láncok különböző összekap-
csolódása révén 3 eltérő topológiájú rács jelenik meg, ezáltal
3 alcsoportot különböztetnek meg: NAT (nátrolitcsoport —
nátrolit, mezolit, szkolecit, paranátrolit, gonnardit); THO
(thomsonit); EDI (edingtonit és kalborsit). Morfológiájuk a
tetraéderláncokkal párhuzamosan megnyúlt, vagyis gyakran
tűs, rostos megjelenésűek (ARMBRUSTER, GUNTER 2001).

Jelen munkánkban a nátrolitcsoport ásványai közül a
szkolecittel és mezolittal nem foglalkozunk.

A nátrolitcsoport rácsának szimmetriája ideális esetben
I41/amd. Ekkor a szerkezetet alkotó láncok közötti rotációs
szög ψ=0o és a tetraéderekben a (Si,Al)-eloszlás teljesen
rendezett. A természetes nátrolit rotációs szöge ψ~24o, a
(Si,Al)-eloszlás teljesen rendezett, szimmetriája Fdd2. A
gonnardit szerkezete tetragonális, szimmetriája I-42d. A
„tetranátrolitban” a láncok közötti rotációs szög a
nátrolithoz hasonlóan szintén ψ~24o, a tetraéderekben
viszont a (Si,Al)-eloszlás rendezetlen, ezért szimmetriája a
gonnardithoz hasonlóan I-42d (GOTTARDI, GALLI 1985). 

Az alábbiakban bemutatott ásványok képletét és
kristályrendszertani besorolását COOMBS et al. (1997)
alapján használjuk.

Nátrolit 
Na2[Al2Si3O10]·2H2O, rombos, Fdd2 

A nátrolit szerkezetében a c tengely felől nézve minden
csatornában 2 Na és 2 H2O található. Minden Na-nak 6-os
koordinációja van, melyben 4 O-nel és 2 H2O-zel kap-
csolódik össze létrehozva az NaO4(H2O)2-poliédereket
(ROSS et al. 1992). A tetraéderekben a (Si,Al) részlegesen
vagy erősen rendezett (COOMBS et al. 1997). A koordinációs
poliéderek az éleken kapcsolódnak össze és párhuzamosan
futnak a c tengellyel (ARMBRUSTER, GUNTER 2001).

Paranátrolit 
Na2[Al2Si3O10]·3H2O 

A formula a nátrolitéra hasonlít, csak ebben több a víz-
molekula, és a Na egy részét Ca helyettesítheti. Szimmet-
riája pszeudorombos, de monoklin vagy triklin is lehet
(ARMBRUSTER, GUNTER 2001). A paranátrolitban két csa-
tornatípus jelenik meg. Az egyik két Na-iont tartalmaz,
amelyek az O-nel és a vízzel a nátrolithoz hasonlóan
NaO4(H2O)2-poliédereket alkotnak. A másik csatornában
szintén két atom van jelen (Na-Na, Na-Ca), melyekhez
szintén 4 O- valamint 4 vízmolekula kapcsolódik. Ebben az
esetben (Na,Ca)O4(H2O)4-poliéderek alakulnak ki (ROSS et
al. 1992). Az IMA zeolitokra vonatkozó nomenklatúrája
alapján státusa bizonytalan (COOMBS et al. 1997).

„Tetranátrolit”
(Na,Ca)16[Al19Si21O80]·16H2O tetragonális, I-42d 

Rendezetlen nátrolit típusú szerkezete van. A nátrolithoz
hasonlóan itt is megjelennek az NaO4(H2O)2-poliéderek
azzal a különbséggel, hogy a csatornákban a Na-ionokat
részben Ca-ion helyettesíti. Az Si–Al- és Na–Ca-helyet-
tesítés, valamint a tetragonális váz eredményezi a részleges
(Si,Al)-rendezetlenséget egyik vagy mindkét tetraéderes
helyen, és a teljes Na-Ca rendezetlenséget a csatornában
(ROSS et al. 1992). A Na-ot és a Ca-ot kis mennyiségű Fe2+,
Sr, Ba és K is helyettesítheti (COOMBS et al. 1997). A
„tetranátrolitot” 1999-ben diszkreditálták (ARTIOLI, GALLI

1999). 

Gonnardit 
(Na,Ca)6-8[(Al,Si)20O40]·12H2O tetragonális, I-42d

Szerkezete a nátrolitéhoz hasonló, a tetraéderekben a
(Si,Al) rendezetlen. Összetétele jelentősebben eltér az
előbbiektől, mivel a váz csatornáiban általában jelentős a
Ca-helyettesítés. A gonnardit és „tetranátrolit” elkülönítést
ALBERTI et al. (1995) javasolta a Si/Al arányuk alapján. Ez
azonban ma már nem elfogadott kritériuma annak, hogy a
„tetranátrolitot” önálló ásványfajnak tekintsük. A gonnardit
szerkezeti vázában csak egy csatornatípus ismert, melyben
rendezetlen (Ca,Na)-ionok vannak. Minden Na-iont alatta
és fölötte 2 Ca vesz körül a c tengellyel párhuzamosan
(ARMBRUSTER, GUNTER 2001) . 
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1. ábra. A nátrolitcsoport ásvá-
nyainak idealizált szerkezete (ARM-
BRUSTER, GUNTER 2001 alapján) 
A bekarikázott rész egy T5O10-egységet
mutat. Az egységekben háromféle tetra-
éder jelenik meg, melyek közül ideális
esetben a T1, T2 pozíciókban csak Si, a 

T3 pozícióban csak Al szerepel

Figure 1. Idealised structure of
minerals of the natrolite group
(after ARMBRUSTER, GUNTER 2001) 
The circle outlines a single T5O10 unit. In
the units appear three types of
tetrahedron, in which ideally Si atom
occupies the T1, T2 tetrahedral sites, 

and Al atoms occupy the T3 site



A nátrolitcsoport ásványainak elkülönítése 

a nemzetközi irodalom alapján

Az általunk vizsgált ásványokkal nemzetközi szinten
már több évtizede foglalkoznak. Ezen zeolitok szerkeze-
téről, kémiai összetételéről, egymáshoz való kapcsolatukról
a részletes műszeres vizsgálatok során egyre többet tudtunk
meg, ennek ellenére még ma is vannak bizonytalanságok.
Nincs megegyezés például a paranátrolit hovatartozását
illetően, ezért ezt az ásványt bizonytalan státusú és lehet-
séges zeolitként említik. 

Az alábbiakban e két ásvány kutatási történetét tekintjük
át részletesebben.

KROGH ANDERSEN et al. (1969) találta meg először a
nátrolit tetragonális változatát grönlandi mintákban. 

Egy évtizeddel később CHEN, CHAO (1980) a
tetragonális nátrolitot „tetranátrolitnak” nevezi, melynek
kémiai összetétele szinte megegyezik a nátrolitéval
(Na2Al2Si3O10·2H2O), különbség a „tetranátrolitba” beépülő
kevés K- és Ca-ion megjelenésében van. Szerintük a
„tetranátrolit” a nátrolit (Si,Al)-rendezetlen módosulata.
Valószínűleg a Ca beépülése a nátrolitszerkezetbe segíti elő
a (Si,Al)-rendezetlenség kialakulását a kristályosodás
során.

A paranátrolitot először CHAO (1980) említi, aki az
ásványt a „tetranátrolit” dehidratációs termékének tekinti.
A paranátrolit több milliméteres nátrolit kristályokkal
epitaxiálisan nő össze. Az ásvány elméleti képlete:
Na2Al2Si3O10·3H2O. Különbség a nátrolithoz viszonyítva,
hogy a paranátrolit szerkezetébe kevés Ca-ion és egyel több
(három) vízmolekula épül be. A paranátrolit levegőn
instabil.

NAWAZ (1988) és később TSCHERNICH (1992), valamint
ALBERTI et al. (1995) is azt állítja, hogy a gonnarditnak és a
„tetranátrolitnak” azonos a szerkezete, és a két ásvány
folyamatos összetételbeli sorozatot alkot. NAWAZ (1988)
szerint a „tetranátrolit” nem azonos a rendezetlen nátrolittal,
és a „tetranátrolitban” nagy mennyiségű Ca–Al-helyet-
tesítés figyelhető meg. A szerző a Ca és az Al atomszáma
alapján különíti el a nátrolitot (Ca 0–1, Al 16–17 atom), a
„tetranátrolitot” (Ca 0–2, Al 14–18 atom) és a gonnarditot
(Ca 2–6, Al 17–20 atom). Látható, hogy az ásványok Ca és
Al atomszáma között átfedések vannak.

ROSS et al. (1992) a nátrolitcsoport ásványainak
Al/Na+K, Al/Ca+Mg+Mn+Sr+Fe3+ és Na+K/Ca+Mg+
+Mn+Sr+Fe3+ arányait vizsgálták. Megállapították, hogy
a gonnarditok a nátrolit–thomsonit-sorozatba (Na6Si2 →
Ca4Al2 kémiai helyettesítés), míg a „tetranátrolitok” a
nátrolit – „ideális” tetranátrolit sorozatba (Na2Si2 →
Ca2Al2 kémiai helyettesítés) helyezhetők. Szerintük ezek
alapján elkülöníthető a „tetranátrolit” és a gonnardit
egymástól. 

TSCHERNICH (1992) a Na-gazdag gonnarditot a „tetra-
nátrolittal” tartja azonosnak. A gonnardittól a Ca elemi
cellánkénti mennyisége (<1) alapján különíti el.

ALBERTI et al. (1995) a Si/Al arány alapján különítik el az
ásványokat. Ezek alapján, ha a Si/Al arány közel 1,5, akkor

rendezett vagy néhány esetben részlegesen rendezetlen
nátrolit keletkezik. Ha a Si/Al <1,5 akkor „gonnardit”, ha
Si/Al ≥1,5, magas hőmérséklet és H2O-nyomás esetén ren-
dezetlen paranátrolit keletkezik. A paranátrolit atmosz-
férikus körülmények között történő dehidratációja által
létrejött rendezetlen fázist „tetranátrolitnak” nevezik.

A Nemzetközi Ásványtani Szövetség Új Ásványok és
Ásványnevek Bizottsága (IMA CNMMN) Zeolitok Al-
bizottsága által 1997-ben kiadott nomenklatúra alapján a
paranátrolit és a „tetranátrolit” a bizonytalan státusú és
lehetséges zeolitok között szerepel (COOMBS et al. 1997).

A „tetranátrolit” diszkreditálását ARTIOLI, GALLI (1999)
javasolta. Több irodalmi és néhány saját minta Si/Al és
Na/Ca arányát vizsgálták. Ezek alapján náluk is elkülönült a
korábban ROSS et al. (1992) által jelzett két sorozat. Az
összes minta eloszlását tekintve azonban már alig tudtak
egy jól definiált kémiai trendet kialakítani. Sok esetben a
„tetranátrolitot” és gonnarditot nem tudták megfelelően el-
különíteni. Például a Magnet Cove (Arkansas) 85–16A jelű
gonnarditmintája nagyon hasonló a Klöch (Austria) és a
Gulács „tetranátrolitjához”. A nagy szerkezeti és kémiai
hasonlóság miatt az IMA zeolitokra vonatkozó nomenkla-
túrájának 1. a és 1. b szabályai2 alapján a „tetranátrolitot”
diszkreditálásra javasolták. A gonnardit Na- és Ca-domi-
náns változataira az előbb említett nomenklatúra 5.
szabálya3 alapján a gonnardit-Na és gonnardit-Ca fajneveket
vezették be.

A diszkreditálás ellenére az azóta megjelent irodalmi
munkák továbbra is használják a „tetranátrolit” ásványne-
vet.

Például EVANS et al. (2000) véleménye az, hogy a „tet-
ranátrolit” és gonnardit között szerkezeti hasonlóság van, de
kémiai összetételük eltér. Szerintük a gonnarditban meg-
jelenő összetételbeli eltérések nátrolit típusú és thomsonit-
vagy edingtonitszerű váz keverékéből létrejövő kristály-
szerkezettel magyarázhatók. A „tetranátrolitot” ők is a para-
nátrolit dehidratációs termékének tekintik. Véleményük
szerint a két ásvány közötti reakció irreverzibilis. 

LEE et al. (2006) viszont bebizonyította, hogy a „tet-
ranátrolit” reverzibilisen alakul át paranátrolittá 0,2 GPa
nyomáson.

ATALAN, NEUHOFF (2006) ugyancsak a „tetranátrolit”-
átalakulást vizsgálta laboratóriumi hőmérséklet- és nyo-
másviszonyok mellett.

Elfogadva a jelenleg érvényes nevezéktani besorolást,
a röntgendiffrakciós JCPDS-kártyaadatokban szereplő
„tetranátrolit” nevet a határozás során továbbra is hasz-
náltuk a nátrolit és gonnardit közötti átmeneti fázis
megjelölésére. 
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2 (1. a) Önálló fajoknak tekintendők az egymástól topológiailag különböző
tetraédervázú és különböző vegyi összetételű zeolitásványok. (1. b) Az
ugyanolyan topológiai sajátságú tetraédervázzal bíró zeolitok egy ásványsort
alkotnak, ha szerkezeti vázon kívüli uralkodó kationjuk eltérő. E kationok
különböző szerkezeten kívüli pozíciókat is elfoglalhatnak. Egy ilyen ásványsort
két vagy több, uralkodó szerkezeten kívüli kationjukban különböző faj alkot.
3 Egy zeolitásványsoron belül az önálló ásványfajok nevét úgy képezzük, hogy a
sorozat nevéhez egy utótagot illesztünk, amely az uralkodó szerkezeten kívüli
kation vegyjele, pl. kabazit-Ca (COOMBS et al. 1997).



Vizsgálati módszerek

A zeolitos mintákon leggyakrabban alkalmazott szte-
reomikroszkópos és röntgendiffrakciós vizsgálati mód-
szerek önmagukban még nem elegendőek az ásványfajok
nagy biztonságú azonosításához, ezért több módszer
együttes alkalmazásával különítettük el az egyes ásvány-
fázisokat. 

A sztereomikroszkópos vizsgálatokat Zeiss gyártmányú
100-szoros nagyítású mikroszkóppal végeztük. 

A röntgendiffrakciós vizsgálatokat számítógépes ve-
zérlésű és kiértékelésű Philips PW 1710 diffrakto-
méterrel végeztük a következő felvételi körülmények
között: Cu-antikatód, 40 kV és 30 mA csőáram, grafit-
monokromátor, goniométersebesség 2°/perc, mérési tar-
tomány 2–66o 2Θ.

A termoanalitikai vizsgálatok számítógépes vezérlésű és
kiértékelésű Derivatograph-PC szimultán TG–DTG–DTA-
készülékkel (TG = termogravimetria; DTG = derivált ter-
mogravimetria; DTA = differenciál-termoanalízis), kerá-
miatégelyben 10 °C/perc sebességgel 1000 °C-ig hevített
mintán, inert anyaggal (Al2O3) készültek. 

A pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) és ener-
giadiszperzív röntgenvizsgálatokat (EDX) a Miskolci
Egyetem Fémtani Tanszékén EDAX 9900-as analitikai
berendezéssel ellátott AMRAY 1830i készüléken végez-
tük (gyorsítófeszültség: 25 kV). 

Az infravörös spektroszkópiai felvételek PERKIN-
ELMER–1600 típusú Fourier-transzformációs spektrográf-
fal, KBr-pasztillákban, 400–4000 cm–1 tartományban ké-
szültek.

Vizsgálati anyagok

A Balaton-felvidék különböző lelőhelyeiről 26,
uralkodóan nátrolittartalmú mintát vizsgáltuk. A minták
nagy része (20 db) a múlt század első felében gyűjtött és
MAURITZ (1948), valamint ERDÉLYI (1954) által nátrolitnak
meghatározott múzeumi (Országos Földtani Múzeum,
MÁFI) példány. Kisebb része (Bazsi 1., 3., 16., Hermántó H
158/1, Uzsa U 142 és 164 minták) az utóbbi 10 év
gyűjtésének eredménye (1. táblázat). 
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+++ = uralkodó; ++ = közepes; + = alárendelt; ny = nyom

+++ = dominant; ++ = medium; + = subordinate; ny = trace

1. táblázat. A vizsgált minták ásványos összetétele 

Table 1. Mineralogical composition of investigated samples



Vizsgálati eredmények

Sztereomikroszkópos vizsgálatok

A vizsgált nátrolitok általában színtelenek, áttetszők
vagy átlátszók, ritkábban fehérek. A magányos tűk 2-3
mm hosszú kristályok, melyek egymás mellett lazán vagy
összenőve jelennek meg. Előfordulnak néhány tucat tűből
álló sugaras halmazok is. Gyakoribbak viszont az 1-1,5
cm átmérőjű sugaras szerkezetű gömbök, melyek sokszor
a teljes üreget kitöltik (1. fénykép). A röntgenvizsgálatok
alapján nátrolitnak, „tetranátrolitnak”, paranátrolitnak és
gonnarditnak határozott ásványok morfológiája között

különbség nem mutatkozott. A kristályokon (110) prizma-
és (111) piramislapok jelennek meg. Maguk a kristályok
általában phillipsitre települnek, de közvetlenül az üreg
falán is előfordulhatnak. Rájuk néhány esetben barna apró
gömbökből álló szmektit nő.

Röntgendiffrakciós vizsgálatok

A Balaton-felvidéki bazaltok nátrolitos mintáiban rönt-
gendiffrakciós módszerrel a következő ásványok 2oΘ- és Å-
értékeit azonosítottuk az illető ásvány irodalmi JCPDS-
kártya adatai alapján (BAYLISS et al. 1986): nátrolit, „tet-
ranátrolit”, „tetranátrolit”-Ca, paranátrolit és gonnardit. A
„tetranátrolitra” vonatkozó kártyaadatok azonban már nem
érvényesek, hiszen diszkreditálása miatt ma már ilyen ásvány
nem szerepel a nomenklatúrákban. A röntgenfelvételeinken
„tetranátrolitként” azonosított ásvány valószínűleg a
gonnardit-Na ásvánnyal egyezik meg. A paranátrolitot a
nátrolit vízben gazdagabb változataként értelmeztük. 

Kísérő ásványként phillipsit, thomsonit, kalcit és
analcim jelenik meg. A röntgenfelvételek alapján a mintákat
három főtípusra (uralkodóan nátrolit-, „tetranátrolit”-, vagy
gonnardittartalmú) lehetett elkülöníteni, melyeken belül
további altípusokat tudtunk megkülönböztetni. 

Uralkodóan nátrolitot tartalmazó 
minták

A vizsgált 26 mintából mindössze 7 tartozik ebbe a
csoportba, melyek közül csak két mintában nem volt a
nátrolit mellett kísérő ásvány (2. ábra; 2. táblázat), egy

Balaton-felvidéki bazaltok nátrolitcsoportba tartozó üregkitöltő ásványainak részletes vizsgálata 125

1. fénykép. Nátrolit sugaras szerkezetű gömbös halmazai (2583. minta, 
Gulács, a szerző fényképe) 

Photo 1. Radial aggregates of natrolite needles (sample 2583, Gulács,
author’s photo) 

2. ábra. Tisztán nátrolitból álló minta röntgendiffraktogramja (Uzsa U 142. minta) 

Figure 2. X-ray powder diffraction pattern of a pure natrolite sample (sample Uzsa U 142) 
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2. táblázat. Tisztán nátrolitból álló minta röntgendiffrakciós adatai 

Table 2. X-ray diffraction data of a pure natrolite sample

2°Θ = a reflexió helyzete 2° theta-ban; d [Å] = a reflexió helyzete Å-ben; I(rel) = 100-ra átszámolt relatív
intenzitás; hkl = a reflexióhoz tartozó lapindex.

2°Θ = position of reflection in 2° theta; d [Å] = position of reflection in Å; I(rel) = relative intensity
recalculated to 100; hkl = crystal face belonging to reflection.

3. ábra. Uralkodóan nátrolitból és alárendelten gonnarditból álló minta röntgendiffraktogramja (2637. minta, Uzsa) 
Nátrolit (n) és gonnardit (g)

Figure 3. X-ray powder diffraction pattern of a sample with dominant natrolite and subordinated gonnardite (sample 2637, Uzsa)
Natrolite (n) and gonnardite (g)



mintában pedig nyomokban phillipsitet azonosítottunk. A
nátrolit azonosításakor felmerül a „tetranátrolittól” való
elkülönítés. A „tetranátrolit” diffrakciós adatai lényegében
csak abban különböznek a nátrolitétól, hogy csúcsokban
szegényebbek (l. 2. és 4. táblázat) a rendezetlenebb
szerkezet következtében. Pl. csak a nátrolitnál jelennek meg
a következő csúcsok: 4,580 Å, 3,160 Å, 2,410 Åés 2,230 Å.
Ahol ezek a reflexiók megjelentek, nátrolitot határoztunk
meg. A tisztán nátrolitnak minősített mintákat az EDX-
mérések is megerősítették (l. később). 

A többi mintában a röntgenfelvételeken a sok nátrolit
mellett kevés gonnardit (3. ábra; 3. táblázat) vagy
thomsonit, kis vagy nyomnyi mennyiségben paranátrolit,
phillipsit és analcim jelent meg. A nátrolit és a gonnardit
reflexióinak nagy része olyan közel van egymáshoz, hogy
nem választható külön. Van azonban néhány olyan hely (pl.
6,642 Å, 4,698 Å, 4,199 Å, 2,599 Å és 2,466 Å a
gonnarditnál, és 6,550 Å, 4,660 Å, 4,150 Å, 2,570 Å és
2,440-2,410 Å a nátrolitnál), ahol a két ásvány világosan
elválik egymástól. Ez a rokon szerkezetet, de az eltérő
szimmetriarendszer és az eléggé eltérő összetétel hatását is

mutatja. Mindkét ásványnak hasonlóan éles és sok ref-
lexiója van. 

A gonnarditot is tartalmazó mintáknál már bizony-
talanabb, hogy nátrolit vagy „tetranátrolit” a fő kísérő ásvány,
mert itt csak a 3,160 Åés 2,140 Å-ös csúcsok megjelenése utal
biztosan a nátrolitra. A többi említett csúcs vagy nem jelenik
meg, vagy gonnardit is lehet. Az alábbiakban bemutatott
2637. mintában (Uzsa) EDX-vizsgálatok alapján a tűk felső
része nátrolit, alsó része gonnardit.

Uralkodóan „tetranátrolitot” tartalmazó 
minták

A vizsgált minták között 18 esetben azonosítottunk
„tetranátrolitot”. Mellettük kis mennyiségben nátrolit,
paranátrolit, gonnardit, nyomokban analcim, phillipsit és
kalcit található. Az 4. ábrán bemutatott röntgendiffrakciós
felvételen a „tetranátrolit” mellett nyomokban gonnardit (g;
3,26 és 3,69 Å) jelenik meg (4. táblázat). 

A „tetranátrolit” mellett nagyobb mennyiségben vízben
gazdagabb nátrolitot (paranátrolitot) azonosítottunk a H
158/1. mintában (Hermántó). A paranátrolit vonalai jelen-
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Jelmagyarázat a 2. táblázat alatt

For captions, see Table 2

3. táblázat. Uralkodóan nátrolitból és alárendelten gonnarditból álló minta röntgendiffrakciós adatai 

Table 3. X-ray diffraction data of a sample with dominant natrolite and subordinated gonnardite



tősen eltolódnak a legtöbb helyen a „tetranátrolit” vonalai-
hoz képest, ezért a két ásvány biztosan megkülönböztethető
a röntgenfelvételeken. A 7,15; 5,38; 5,04; 3,43; 2,75; 2,71 Å
értékeknél a nyomokban megjelenő phillipsit csúcsai
jelennek meg (5. ábra; 5. táblázat). Az EDX-elemzések
szerint a kalciumban gazdagabb, tehát valószínűleg vízben
dúsabb nátrolit (paranátrolit) a tűk hegyén figyelhető meg.

A 2617. mintában (Haláp) körülbelül azonos meny-
nyiségben „tetranátrolitot” és gonnarditot mutattunk ki (6.
ábra, 6. táblázat). A „tetranátrolit” és a gonnardit elkülö-
níthetőségére ugyanaz vonatkozik, mint amit a nátrolit és
gonnardit viszonyáról fentebb elmondtunk.

A 2627. minta (Haláp) a kalciumban gazdagabb „tetra-
nátrolit” kártyaadatával azonosítható. Megjegyezzük,
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4. ábra. Kevés gonnarditot tartalmazó „tetranátrolit”-minta röntgendiffraktogramja (2620. minta, Haláp) 
„Tetranátrolit” (t) és gonnardit (g)

Figure 4. X-ray powder diffraction pattern of a “tetranatrolite” sample with some gonnardite (sample 2620, Haláp)
“Tetranatrolite” (t) and gonnardite (g)

Jelmagyarázat a 2. táblázat alatt

For captions, see Table 2

4. táblázat. Kevés gonnarditot tartalmazó „tetranátrolit”-minta röntgendiffrakciós adatai 

Table 4. X-ray diffraction data of a “tetranatrolite” sample with some gonnardite
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5. ábra. Kevés paranátrolitot és phillipsitet tartalmazó „tetranátrolit”-minta röntgendiffraktogramja (H 158/1. minta, Hermántó) 
„Tetranátrolit” (t), paranátrolit (p) és phillipsit (ph)

Figure 5. X-ray powder diffraction pattern of a “tetranatrolite” sample with some paranatrolite and phillipsite (sample H 158/1, Hermántó)
“Tetranatrolite” (t), paranatrolite (p) and phillipsite (ph)

Jelmagyarázat a 2. táblázat alatt

For captions, see Table 2

5. táblázat. Kevés paranátrolitot és phillipsitet tartalmazó „tetranátrolit” minta röntgendiffrakciós adatai 

Table 5. X-ray diffraction data of a “tetranatrolite” sample with some paranatrolite and phillipsite
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6. ábra. „Tetranátrolitot” és gonnarditot tartalmazó minta röntgendiffraktogramja (2617. minta, Haláp) 
„Tetranátrolit” (t) és gonnardit (g)

Figure 6. X-ray powder diffraction pattern of “tetranatrolite” and gonnardite (sample 2617, Haláp)
“Tetranatrolite” (t) and gonnardite (g)

Jelmagyarázat a 2. táblázat alatt

For captions, see Table 2

6. táblázat. „Tetranátrolitot” és gonnarditot tartalmazó minta röntgendiffraciós adatai 

Table 6. X-ray diffraction data of a sample with dominant “tetranatrolite” and gonnardite



hogy a gonnardit, „tetranátrolit”-Ca és a „tetranátrolit”
röntgenvonalai közel vannak egymáshoz. Ezek között
köztes helyet foglal el a „tetranátrolit”-Ca, így
elkülönítése mindkét másik fázistól bizonytalan, mégis a

2627. minta esetében a mért d-értékek a „tetranátrolit”-
Ca-hoz álltak a legközelebb. A röntgenfelvételen mellette
kis mennyiségben kalcit (3,03 Å) jelenik meg (7. ábra; 7.
táblázat).
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7. ábra. Uralkodóan „tetranátrolit”-Ca-ot és alárendelten kalcitot tartalmazó minta röntgendiffraktogramja (2627. minta, Haláp) 
„Tetranátrolit”-Ca (g) és kalcit (c)

Figure 7. X-ray powder diffraction pattern of a sample with dominant “tetranatrolite”-Ca and subordinated calcite (sample 2627, Haláp)
“Tetranatrolite”-Ca (g) and calcite (c)

Jelmagyarázat a 2. táblázat alatt

For captions, see Table 2

7. táblázat. Uralkodóan „tetranátrolit”-Ca-ot és alárendelten kalcitot tartalmazó minta
röntgendiffrakciós adatai 

Table 7. X-ray diffraction data of the sample with dominant “tetranatrolite”-Ca and
subordinated calcite



A „tetranátrolit”-Ca képletét eletronmikro-
szondás vizsgálatok alapján NAWAZ (1988)
határozta meg: (Na1.52Ca0.45)(Si2.59Al2.39)O10

2.46H2O. A 2627. mintán elvégzett EDX-
elemzések a nátrium dominanciája mellett
szintén sok kalciumot mutattak ki. Ezek alapján
ez az ásvány „tetranátrolit”-Ca-nak minő-
síthető. 

Uralkodóan gonnarditot tartalmazó 
minta

Korábban (KOVÁCS-PÁLFFY et al. 2007) a 16.
mintában (Bazsi) röntgendiffrakciós mód-
szerrel nagy mennyiségben gonnarditot
mutattunk ki nátrolit kíséretében. Mostani,
részletesebb elemzéseink alapján valószí-
nűbbnek tartjuk a nátrolit helyett a „tet-
ranátrolit” jelenlétét. A „tetranátrolit” és a
nátrolit között ugyanis itt a kisebb mennyiség
miatt nehéz biztosan különbséget tenni.
Mindenesetre a két fázis közül a csak a
nátrolitra jellemző csúcsok itt hiányoznak. A
mintában néhány százalékban szmektitet és
szerpentinásványt is azonosítottunk (8. tábl-
ázat; 8. ábra). 

Ezen kívül a fentebb említett uralkodóan
nátrolitot (2637. minta, Uzsa) és „tetranát-
rolitot” (2617. minta, Haláp) tartalmazó min-
tákban is megjelenik a gonnardit kisebb meny-
nyiségben, mint kísérő ásvány.

A röntgenvizsgálatokat összefoglalva azt
mondhatjuk, hogy néhány tiszta és az ideális
szerkezetet megközelítő nátrolitot kivéve álta-
lában a nátrolit és a gonnardit közé eső össze-
tételű és rendezettségi fokú fázisokat találtunk,
melyek adatai az önálló ásványként nem elfo-
gadott „tetranátrolit” és „tetranátrolit”-Ca át-
meneti fázisok röntgenadataival egyeznek a
legjobban. Egy esetben paranátrolit is megje-
lent. Mindezek a fázisok eltérő arányban voltak
jelen a különböző mintákban.

Termikus vizsgálatok

A nátrolit vizének eltávozása az ásvány
termoanalitikai görbéin általában jól definiált,
éles endoterm reakció formájában jelentkezik
(9. ábra). 

A reakció terméke metanátrolit:

Na2Al2Si3O10·2H2O →
→Na2Al2Si3O10+ 2H2O. 

A reakció hőmérséklete a különböző pub-
likációkban nagy eltérést mutat (9. táblázat). 

A szerzők közül több maga is jelzi az észlelt
hőmérsékleti eltéréseket pl. PÉCSI-DONÁTH
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8. táblázat. Uralkodóan gonnarditból, alárendelten „tetranátrolitból” és nyomok-
ban szerpentinből és szmektitből álló minta röntgendiffrakciós adatai 

Table 8. X-ray diffraction data of the sample with dominant gonnardite and
subordinated “tetranatrolite” and traces of serpentine and smectite

Jelmagyarázat a 2. táblázat alatt

For captions, see Table 2



(1962, 1965), PÉCSINÉ DONÁTH (1963), REEUWIJK VAN

(1972), SMYKATZ-KLOSS (1974), PHADKE, APTE (1997) stb.
Ugyancsak több szerző említi, hogy a fő csúcs alacsonyabb
hőmésékletű, esetleg mindkét oldalán enyhe endoterm
csúcsot észleltek. 

Az irodalmi adatok közlése idején még nem merült fel
az, hogy a bomlási reakciók hőmérséklete erősen (loga-
ritmikusan) függ az ásvány mennyiségétől. A különböző
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8. ábra. Uralkodóan gonnarditból, alárendelten „tetranátrolitból” és nyomokban szerpentinből és szmektitből álló minta
röntgendiffraktogramja (16. minta, Bazsi) 

Gonnardit (g), „tetranátrolit” (t), szmektit (sm) és szerpentin (se)

Figure 8. X-ray powder diffraction pattern of dominant gonnardite, subordinated “tetranatrolite” and traces of serpentine and smectite (sample
16, Bazsi)

Gonnardite (g), “tetranatrolite” (t), smectite (sm) and serpentine (se)

9. ábra. A 2581. minta (Gulács) termoanalitikai görbéi 

Figure 9. Thermoanalytical curves of sample 2581 (Gulács)

9. táblázat. A nátrolit irodalmi dehidrációs hőmérsékletei 

Table 9. Dehidration temperatures of the natrolite according to
the literature

A vastag betűs kiemelt hőmérsékleti adatok a fő vízvesztési reakciót jelzik

Mean dehydration peaks in bold



mennyiségű ásvány hőmérsékleti adatainak összeha-
sonlíthatósága céljából vizsgálataink során a „korrigált
bomlási hőmérsékletet” használtuk (FÖLDVÁRI 1999), azaz
a mért hőmérsékleti adatokat azonos mennyiségű (18 mg)
bomlástermékre vonatkozóan átszámoltuk. Az alkal-
mazott módszerhez kalibráló görbét készítettünk a 2580.
minta (Gulács) különböző beméréseiből (10. ábra). 10,8
mg nátrolit 320 °C-os, 94 mg nátrolit 367 °C-os csúcs-

hőmérséklettel jelentkezett. A görbéről leolvasható, hogy
ha 1000 mg-os bemérést használtunk volna, akkor a mért
320, ill. 367 °C-os csúcshőmérsékletek helyett kb. 421 °C-
os csúcshőmérsékletet kaptunk volna ugyanerről a
mintáról. 

A legtöbb publikációból nem derül ki, hogy a vizsgálati
adat milyen mennyiségű minta alapján született. Azon
cikkek adataira vonatkozóan, amelyekben szerepelt a

vizsgált minták mennyisége, illusztrációul a 10.
táblázatban megadjuk az általunk kiszámolt
korrigált bomlási hőmérsékletet is. A táblázatból
látható, hogy a korrekció után a bomlási
hőmérsékletek lényegesen közelebb kerültek
egymáshoz. 

A fentiekkel egyező módszerrel végeztük el az
összes nátrolitminta termoanalitikai vizsgálatát. A
minták összehasonlítására a mért bomlási hőmér-
sékletek helyett a korrigált bomlási hőmérsék-
leteket vettük figyelembe. A folyamat jellemzé-
sére a termikus reakció aktiválási energiájának
értékét is felhasználtuk. Készülékünk szoftve-
rében az aktiválási energia számolása ARNOLD et
al. (1987) szerint történt.

A 11. ábrán mintáinkat a korrigált bomlási
hőmérséklet és az aktiválási energia érték
alapján jellemezzük. Az ábrából kitűnik, hogy a
többi módszerrel is teljesen tiszta nátrolitnak
minősült minták a bomlási hőmérséklet, ill.
aktiválási energia szempontjából magas ér-
tékűek. A magasabb bomlási hőmérséklet és a
magasabb aktiválási energia egyaránt a ren-
dezettebb szerkezet jelzője. A röntgendif-
frakcióval uralkodóan „tetranátrolitnak” és a
gonnarditnak minősített minta termikus értékei
az alacsony tartományban helyezkednek el
(2620. [Haláp], 2627. [Haláp] és 2588/1.
[Gulács]). Néhány olyan minta azonban,
amelyik a röntgenvizsgálat szerint uralkodóan
nátrolitból áll, de kísérőként „tetranátrolitot”,
paranátrolitot és gonnarditot tartalmaz, termikus
értékei szerint a „tetranátrolitok” tartományába
esik. Az ábrán jelzett U 142. és 2581. nátrolit,
valamint a 2620., 2627. és 2588/1. „tetranátrolit”
mintákról infravörös spektroszkópiás felvétel
készült. Az U 142., 2620., 2627., 2588/1. és 2578.
mintákból Na/Ca arányt számoltunk (l. később). 

A 11. ábrán látható különbségek nem jelen-
tenek lelőhely szerinti elkülönülést. Általában
egyazon lelőhelyen belül nátrolitnak és „tet-
ranátrolitnak” minősíthető minták egyaránt elő-
fordultak (12. ábra). 

Ezt támasztja alá ALBERTI et al. (1995)
munkája is, amely szerint a Si/Al arányon alapuló
„rendezettségi koefficiens” az uzsai nátrolit-
mintákban különböző.

Az uralkodóan „tetranátrolitot” tartalmazó
mintákon általánosan jelentkezik a fő csúcs előtti
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10. ábra. Nátrolit mennyiség–dehidráció hőmérsékleti kalibráló görbéje (2580.
minta, Gulács) 

A diagramon belül a bemért mennyiségek vannak megadva, a vízszintes tengelyen a
bomlástermék 10-es alapú logaritmusa, lg(mg). T = hőmérséklet, m = bomlástermékek

mennyisége

Figure 10. Quantity–dehidration temperature calibration curve of natrolite
(2580. minta, Gulács)

In the diagram the quantities of the total sample, on the horizontal axis the quantities of
the decomposition products in natural logarithm lg(mg) are given. T = temperature,

m = quantity of decomposition products

10. táblázat. Az irodalomban szereplő minták mért és korrigált bomlási hőmér-
sékletek adatai 

Table 10. Measured and corrected decomposition temperatures of the samples
in the literature



és az azt követő, enyhe tömegveszteséggel járó endoterm
reakció (13. ábra). További megfigyelés, hogy a magas
hőmérsékletű exoterm reakció, mely a nefelinné való
átkristályosodást jelzi, a tiszta nátrolit 1000 °C-ig felvett
DTA-görbéin nem mutatkozik. Ennek valószínűleg az az

oka, hogy 1000 °C-nál magasabb hőmérsékleten történik az
átalakulás. A „tetranátrolitos” minták esetében viszont az
exoterm reakció a 900–1000 °C közötti tartományban
jelentkezik. 

Az egyik minta uralkodóan gonnardit tartalmú. Ennek a
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11. ábra. A vizsgált minták korrigált bomlási hőmérséklet –
aktiválási energia összefüggései 

A diagramon a röntgenvizsgálat szerint uralkodó mennyiségben lévő
ásványt tüntettük fel. 1 — nátrolit; 2 — „tetranátrolit”; 3 — gonnardit

Figure 11. Corrected decomposition temperature versus
activation energy distribution of the investigated samples
In the plot the dominant minerals are given from the X-ray diffraction 

analysis. 1 — natrolite; 2 — “tetranatrolite”; 3 —gonnardite

12. ábra. A gulácsi minták korrigált bomlási hőmérséklet –
aktiválási energia összefüggései 

Jelmagyarázat a 11. ábrán

Figure 12. Corrected decomposition temperature versus
activation energy of the samples from Gulács

For captions, see Figure 11

13. ábra. Az lszn 1. (Haláp) uralkodóan
„tetranátrolit” minta termoanalitikai görbéi 

Figure 13. Thermoanalytical curves of sample
lszn–1 (Haláp) with dominant “tetranatrolite”



termoanalitikai görbéjén az elő- és utócsúcs még
kifejezettebb (14. ábra). Az irodalomban található
termikus adatok szintén többlépcsős vízvesztést
jeleznek (11. táblázat).

Infravörös spektroszkópiás 
vizsgálatok

A nátrolit és a „tetranátrolit” irodalmi infra-
vörös spektrumai jól jelzik a két ásvány közti kü-
lönbséget (PÉCSI-DONÁTH 1965, 1968, CHEN,
CHAO 1980, ALBERTI et al. 1982a, 1982b,
GOTTARDI, GALLI 1985 és NAWAZ 1988). A
nátrolit esetében mind a víz-OH vegy-
értékrezgési tartománya (3600–3200 cm–1),
mind a szilikátváz (Si,Al)-O vegyértékrezgési
tartománya (1100–900 cm–1) jól felbontott, míg a
„tetranátrolit” spektrumán a sávok az említett
tartományokban összemosódottak. Hasonló
különbség látszik az alacsony hullámszámú
tartományban a T-O vegyérték- és deformációs
rezgések, ill. a víz librációs sávok tartomá-
nyában (400–700 cm–1) is. 

Infravörös spektroszkópiai vizsgálatra a
termoanalitikai paraméterek alapján válasz-
tottunk mintákat. Két (U 142. és 2581.), a 11.
ábra szerint jól rendezett (15. ábra) és három
(2620., 2627. és 2588/1.), a gyengén rendezett
tartományba tartozó (16. és 17. ábra) minta
spektrumát készítettük el. A minták adatait
bemutató 12. táblázat szerint bizonyos sávok
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14. ábra. A 16. minta (Bazsi) termoanalitikai görbéi 

Figure 14. Thermoanalytical curves of sample 16 (Bazsi)

11. táblázat. A gonnardit irodalmi dehidrációs hőmérsékletei 

Table 11. Dehidration temperatures of the gonnardite according to the literature

A vastag betűvel kiemelt hőmérsékleti adatok a fő vízvesztési reakciót jelzik.

Mean dehydration peaks in bold.

15. ábra. A 2581. minta (Gulács) infravörös spektruma 
T = transzmisszió; λ = hullámhossz

Figure 15. Infrared spectrum of sample 2581 (Gulács)
T = transmission; λ = wavelength



eltolódása, eltűnése stb. jelzi a nátrolit és „tetranátrolit”
közti különbséget. A táblázatból és az infravörös fel-
vételekről is jól látható, hogy a fő csúcsok előtt vagy után
kisebb csúcsok (váll) jelennek meg, melyek több sáv
összemosódásából adódhatnak. A sávok eltolódása alap-

ján a Gulácsról gyűjtött 2588/1. minta a „tetranátrolithoz”
közelebb álló, de átmeneti tulajdonságúnak tűnik. A
sávok eltűnése, összeolvadása szempontjából azonban ez
a minta is jól beleillik a rendezetlenebb, „tetranátrolit”-
csoportba.
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16. ábra. A 2588/1. minta (Gulács) infravörös spektruma 
T = transzmisszió; λ = hullámhossz 

Figure 16. Infrared spectrum of sample 2588/1 (Gulács)
T = transmission; λ = wavelength

17. ábra. A 2620. minta (Haláp) infravörös spektruma 
T = transzmisszió; λ = hullámhossz 

Figure 17. Infrared spectrum of sample 2620 (Haláp)
T = transmission; λ = wavelength
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12. táblázat. A vizsgált minták infravörös spektroszkópiás adatai (cm–1) 

Table 12. Infrared spectroscopical data (cm–1) of the investigated samples

Betűtípusok — nátrolit; átmenet; „tetranátrolit”; * — váll
Font types — natrolite; transition; ”tetranatrolite”; * — shoulder



Pásztázó elektronmikroszkópos 
vizsgálatok

Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatra a röntgen-
diffrakciós mérési eredmények alapján választottunk min-
tákat. E minták mindegyikéről EDX-spekrumot, néme-
lyikéről SEM-felvételt is készítettünk. A nátrolittűk össze-
tételét három ponton mértük: a tű alsó, középső és felső
részén. A következőkben a kémiai összetétel szem-
pontjából legérdekesebb minták elemzési adatait kö-
zöljük.

Az U 142. minta (18. ábra) kémiai elemzése (19. ábra) a
nátrolitokra jellemző összetételt (nagy Na-, nagyon kicsi
Ca-tartalom) mutatta. Ez a minta röntgendiffrakciós,
termoanalitikai és infravörös vizsgálatok alapján szintén
tiszta nátrolitnak bizonyult. Az ehhez hasonló kémiai
homogenitást mutató nátrolittűk ritkaságnak számítanak a
Balaton-felvidéken.

A kémiailag inhomogén mintákban egy nátrolittűn belül
már jelentős lehet a Ca-tartalom változása. A vizsgálatok
során a következő trendeket figyeltük meg.

Az lszn–1. mintában a tű felső része felé fokozatosan
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18. ábra. Nátrolit elekronmikroszkópos képe (U 142. minta, Uzsa) 
A 100 µm a teljes beosztásra vonatkozik

Figure 18. SEM micrograph of natrolite (sample U 142, Uzsa)
Full scale represent 100 µm

19. ábra. Az U 142. minta (Uzsa) EDX-spektrumai 
a) tű alsó része, b) tű közepe, c) tű felső része. EDX = energiadiszperzív röntgenanalízis 

Figure 19. EDX spectra of sample U 142 (Uzsa)
a) lower part of needle, b) middle of needle, c) upper part of needle. EDX = energy dispersive X-ray analysis



csökkent a Ca-tartalom (20. ábra). A röntgendiffrakciós
vizsgálatok alapján (melyek porított átlagmintából ké-
szülnek) a minta uralkodóan „tetranátrolit”-ból áll, mellette
kis mennyiségben nátrolitot azonosítottunk. Az EDX-
spektrumok alapján megállapítható, hogy a tűk alsó kb. 2/3-
a „tetranátrolit”, felső része pedig nátrolit. A legtöbb
mintában hasonló tendencia figyelhető meg.

A 2614. mintában (Haláp) a tű közepén emelkedett meg
a Ca-tartalom (21. ábra). Röntgendiffrakciós módszerrel a
mintában sok „tetranátrolit” mellett kevesebb gonnarditot
mutattunk ki. 

Az EDX vizsgálat alapján a minták mért Na/Ca
arányainak átlagait összehasonlítottuk a felhasznált

termoanalitikai paraméterekkel (l. 11. ábra U 142., 2620.,
2627., 2588/1. és 2578. minták). Mind a korrigált bomlási
hőmérséklet, mind az aktiválási energia erős összefüggést
mutat a rácsbeli Ca-helyettesítés mértékével (22. és 23.
ábra). 

A hőmérsékletcsökkenést mesterségesen kationcserélt
nátrolitcsoportba tartozó zeolitoknál YAMAZAKI et al.
(1988) említik. Az aktiválási energia változása szem-
pontjából OTSUKA et al. (1991) jelzi, hogy a nátrolitra mért
126,83 kJ mol-1 aktiválási energia K-mal történő helyet-
tesítés után 74,01 kJ mol-1-ra csökken. Ugyancsak a Na–K-
kationcsere után hasonló mértékű aktiválásienergia-csök-
kenést mért VYAZOVKIN és LINERT (1995) .
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20. ábra. Az lszn–1. minta (Haláp) EDX-spektrumai 
a) tű alsó része, b) tű közepe, c) tű felső része. EDX = energiadiszperzív röntgenanalízis 

Figure 20. EDX spectra of sample lszn–1 (Haláp)
a) Lower part of needle, b) middle of needle, c) upper part of needle. EDX = energy dispersive X-ray analysis

21. ábra. A 2614. minta (Haláp) EDX-spektrumai 
a) tű alsó része, b) tű közepe, c) tű felső része. EDX = energiadiszperzív röntgenanalízis 

Figure 21. EDX spectra of sample 2614 (Haláp)
a) Lower part of needle, b) middle of needle, c) upper part of needle. EDX = energy dispersive X-ray analysis



Következtetések

A hazai (PÉCSINÉ DONÁTH 1963) és a nemzetközi (pl.
ALBERTI, VEZZALINI 1981) irodalomban már több évtizede
ismeretes, hogy a Balaton-felvidéki nátrolitásványok nem
szokványos nátrolitok. Ezt támasztják alá vizsgálataink is,
melyek szerint a minták negyede volt uralkodóan nátro-

littartalmú, ezen belül csak három tisztán nátrolit. A
minták nagyobb része uralkodóan „tetranátrolit”-ot tar-
talmaz, melyhez kis mennyiségű nátrolit és gonnardit ke-
veredik.

A vizsgálataink során Ca-gazdagnak bizonyult nátro-
litok csoportjába tartozó minták korábban még nem vizsgált
korrigált bomlási hőmérséklete és aktiválási energiája (l. 11.
ábra) alacsony ami rendezetlenebb szerkezetre, illetve he-
lyettesítésre utal. Ezzel szemben a tiszta nátrolitos minták
rendezettebb szerkezetűek. Mindezt alátámasztják a termo-
analitikai eredmények és az EDX-spektrumok Na/Ca ará-
nyai közötti összefüggések is. Tehát a Ca beépülésével és a
szerkezet rombosból tetragonálisba való átmenetével nő a
rendezetlenség. 

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat alapján jól
látható, hogy az előbb említett változások egy-egy tűn belül
is megjelenhetnek. 

A vizsgálatok azt mutatták, hogy a nátrolit és „tetranátro-
lit” közül a legtöbb lelőhelyen mindkét változat megtalálható.
Ez vonatkozik a gulácsi és uzsai lelőhelyekre is, amelyeknek a
nátrolitját az irodalomban rendezetlennek jelzték. 

A kémiai inhomogenitás a nátrolittűkön belül is jelent-
kezik. A tisztán nátrolitos mintákat tartalmazó üregekben
Na-dús oldatok jutottak szerephez. Azon minták esetén
viszont, ahol a tű felső része felé folyamatosan csökken a
Ca-tartalom, feltételezhető, hogy az üregekben a magas Ca-
tartalmú oldatokból először paranátrolit, „tetranátrolit”
vagy gonnardit vált ki, melyre később nátrolit települt.
Atmoszférikus körülmények között a magas víztartalmú
paranátrolit „tetranátrolittá” dehidratálódhat. 

Az oldatok összetételén kívül a képződési hőmérséklet
is befolyásolhatja a szerkezet rendezettségi fokát. NEUHOFF

et al. (2002) utalnak arra, hogy a nátrolit szerkezetében a
(Si,Al)-rendezettség a hőmérséklettől függ. Megfigye-
léseink szerint magasabb hőmérsékleten rendezetlenebb
fázisok keletkeztek.
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22. ábra. A vizsgált minták EDX-szel mért Na/Ca arányainak átlagai a
korrigált bomlási hőmérséklethez viszonyítva 

A számok a többi módszerrel is megvizsgált mintákat jelzik. EDX = 
energiadiszperzív röntgenanalízis 

Figure 22. The average values of Na/Ca ratio determined by EDX
versus corrected decomposition temperature of the investigated 

samples 
The numbers indicate the samples investigated also by other methods. EDX = 

energy dispersive X-ray analysis

23. ábra. A vizsgált minták EDX-szel mért Na/Ca arányainak átlagai az
aktiválási energiához viszonyítva

A számok a többi módszerrel is megvizsgált mintákat jelzik. EDX = 
energiadiszperzív röntgenanalízis 

Figure 23. The average values of Na/Ca ratio determined by EDX
versus activation energy of the investigated samples 

The numbers indicate the samples investigated also by other methods. EDX = 
energy dispersive X-ray analysis
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