
Bevezetés

A kőzetek ásványi komponenseinek azonosításában és
mennyiségi meghatározásában a műszeres fázisanalitikai
eljárások között a termoanalitika sajátos helyet foglal el.
Annak ellenére, hogy a termoanalitikai vizsgálódások során
az ásványok képezték az első rendszeresen vizsgált anyagcso-
portot, a földtan területén a módszerben rejlő lehetőségek a
mai napig sincsenek teljesen kihasználva. Az ásványok
vizsgálatára alkalmazott termoanalitikai módszerek köre
igen változatos. Kétségtelen azonban, hogy a DTA (Differ-
ential Thermal Analysis = differenciális termoanalízis) és a
TG (Thermogravimetry = termogravimetria) az általánosan
elterjedt módszer, a többit rendszerint csak speciális felada-
tok megoldására, esetenként alkalmazzák.

A módszer korlátjait jelenti, hogy vizsgálatait csak a „ter-
mikusan aktív” ásványokra terjesztheti ki, mivel az ásványok
egy része hevítés hatására nem reagál hőreakcióval. A
kőzetek, ill. ásványaik keletkezési körülményei rendszerint
már meghatározzák termoanalitikai vizsgálhatóságukat is. A
magas hőmérsékleten keletkezett magmás kőzetek, ill. azok
ásványai nem rendelkeznek a szokásos vizsgálati hőmérsék-
leti tartományokban (1000 vagy 1500 °C-ig) termikus reak-
ciókkal. Az alacsonyabb hőmérsékleteken, tehát magmás
utófázisokban keletkezett vagy későbbi alacsonyabb hő-
mérsékleti és nyomási tartományokban metamorfizálódott
kőzetek és az üledékes kőzetek ásványai azonban általában
analitikai célokra is alkalmas termikus effektusokkal ren-
delkeznek. Az előbbiekből következik, hogy vannak olyan
kőzetek, amelyekből egyetlen ásványi komponens kimu-
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Összefoglalás

A cikk rendszerezi az ásványokban megjelenő molekuláris állapotú vizek típusait és bemutatja azok termoanalitikai tulajdonságait. A ter-
mikus bomlási folyamatokat a szerkezetben szereplő komponensek elektronegativitásai alapján foglalja rendszerbe, majd bemutatja azokat a
tényezőket, melyek ezen kívül hatnak a termikus bomlási folyamatokra (rácsszerkezet felépítése, bomló komponens mennyisége, rendezettségi
állapot stb.). A termogravimetria alkalmazási területei közül a fázisanalízis mennyiségi módszerén kívül a korrigált bomlási hőmérséklet földtani
alkalmazási területeire mutat be példákat mállás, diagenezis, keletkezési hőmérséklet stb. vonatkozásában.
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Abstract

The paper presents the types of molecular water in minerals and their thermoanalytical features. The system of thermal decomposition reac-
tions is systematised on the basis of the electronegativity of the components, then the other factors which influence the thermal dissociation process-
es are demonstrated. Of the application fields of the thermogravimetry, beside the quantitative phase analysis, of the using of corrected decomposi-
tion temperature in earth sciences as a tool for the measurement of weathering, diagenesis, temperature of genesis etc. is also presented.



tatására sincs lehetőség, a kőzetek többségének csak kisebb-
nagyobb hányadát tudjuk termoanalitikai módszerrel vizsgál-
ni, és csak ritka esetben végezhető el 100%-osan a kőzet
ásványi fázisainak meghatározása.

A földkéreg átlagos összetételében az oxidos alakban
kifejezett alkotók közül a H2O csak 0,5–2%-ot tesz ki. A
földkéreg átlagánál magasabb víztartalma van az üledékes
és alacsony hőmérsékletű oldatok hatására vagy felszínen
átalakult kőzeteknek. Az ismert ásványok kb. 30%-a ren-
delkezik sztöchiometrikus összetételében molekuláris
alakban jelenlévő, kötésben lévő vízzel. A kőzetek nem-
csak ásványi alkotóikban, hanem az ásványokká szét nem
elegyedett és ki nem kristályosodott kőzetüvegben is
rendelkeznek víztartalommal. Ugyancsak jelentős a föld-
kéregben a komponensek felületén kémiailag adszorbe-
álódott, ill. a pórusokat és repedéseket kitöltő szabad víz
vagy kapilláris víz. A víztartalom jelenlétének és változá-
sának a földtani folyamatok tisztázásában fontos szerepe
lehet. Ugyanakkor a műszeres vizsgálati módszerek (rönt-
gendiffrakció, elektrondiffrakció, elektonmikroszkóp, mik-
roszonda stb.) zöme nem alkalmas az ásványok, kőzetek
víztartalmának közvetlen észlelésére. A műszeres ásvány-
és kőzetanalitikai eljárások közül a víz jelenlétének köz-
vetlen észlelésére, ill. kötéstípusainak vizsgálatára alkal-
mazott két legelterjedtebb módszer a termoanalízis és az
infravörös spektroszkópia.

A termoanalízis másik előnye más módszerekkel szem-
ben nagy érzékenysége. A termoanalízis során az esetek zö-
mében az anyag szerkezetében meglévő kötéserők hő hatá-
sára történő felbomlását vagy átrendeződését észleljük, míg a
műszeres vizsgálatok zöme az anyag geometriai tulajdonsá-
gainak észlelésén alapul. Az anyagi változások hamarabb
megnyilvánulnak a kötéserők vonatkozásában, a geometriai
tűréshatár ennél magasabb. 

Az ásványok termoanalitikai azonosításának feltétele a
bennük hevítés hatására lejátszódó hőreakciók ismerete. A
ásványokban lehetséges hőreakció-típusokat az 1. táblázat
foglalja össze. 

A reakciótípusok egy része (szerkezeti átalakulások,
olvadási hőmérséklet stb.) a vizsgálati körülményektől és
egyéb tényezőktől függetlenül, jól rögzíthető, szűk hőmér-
sékleti tartományban jelenik meg. Ezek a reakciók azonban
általában kis hőintenzitásúak és nem járnak egyidejű
tömegváltozással. Az ásványok azonosítására és mennyisé-
gi meghatározására legalkalmasabb bomlási reakciók hő-
mérséklete igen érzékeny mind az anyagi tulajdonságokra,
mind a vizsgálati körülményekre. Ez a tény a termoanalízis
számára bizonyos hátrányokat, ugyanakkor más módsze-
rekkel szembeni előnyöket jelent. Az a tény, hogy a fázis-
analízis során lehetőségeihez mérten alárendeltebb szerepet
szánnak a termoanalízisnek, éppen annak tulajdonítható,
hogy az azonosításra leginkább használható reakció-
hőmérsékletet más módszerek (röntgendiffrakció, infra-
vörös spektrográfia stb.) esetében használt paramétereknél
kevésbé egzakt módon lehet rögzíteni, és ezért alkalmazá-
suk nagyobb gyakorlatot igényel. A vizsgálati körülmények
(felfűtési sebesség, a hőmérséklet mérés módja, a minta
mennyisége, a vizsgálatnál használt atmoszféra stb.) stan-
dardizálása segít kiküszöbölni a vizsgálati körülmények
okozta hatásokat, a maradék eltérések már az anyagi tulaj-
donságok változására vezethetők vissza.

További nehézség, hogy a termikus szakirodalom ásvá-
nyokra vonatkozó kézikönyvei a legtöbb esetben csak az
ásványok leíró DTA-görbéit közlik, és ezért, értelmezést
nélkülöző, összehasonlító („finger-print” jellegű) nyomo-
zást igényel felismerésük, azonosításuk.

A termoanalitikán belül a termogravimetria alkalma-
zása a földtani kutatásban az 1960-as évek közepétől vált
általánossá, elsősorban a kelet-európai országokban, ami-
nek oka, hogy magyar kutatók, Paulik Ferenc és Paulik Jenő
fejlesztették ki azt a szimultán technikát, mellyel két vagy
több termoanalitikai módszerrel vizsgálják ugyanazt a
mintát, ugyanabban az időben (derivatograph). Ennek a
készüléknek a gyártását a MOM vállalta, és a készülék
egyre fejlettebb generációit bocsátotta piacra évtizedeken
keresztül. Körülbelül 5000 készüléket gyártottak, s ezeket
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1. táblázat. Az ásványokban lehetséges hőreakciók és azok megjelenése a DTA-, ill. TG-görbén 

Table 1. Chemical and physical thermal reaction types and their appearance on thermoanalytical curves



több mint 20 országban forgalmazták. E műszer és alkal-
mazásai a magyar termoanalitikai iskolát a világ élvonalába
emelték. Sajnos a készülék gyártása a MOM felszámolásá-
val megszűnt, de készülékei még üzemelnek Magyaror-
szágon kívül a Szovjetunió utódállamaiban (Oroszország,
Ukrajna, Észtország, Moldávia stb.), továbbá Romániában,
Bulgáriában, Lengyelországban, Szlovákiában, Csehor-
szágban, Horvátországban, Németországban (Weimar, Gre-
iswald stb.), Görögországban és Jugoszláviában. Kelet-Eu-
rópán kívül elsősorban Japánban és Ausztráliában terjedt el
a termogravimetria földtani alkalmazása. 

Pályafutásom 40 éve alatt a korai generációs készü-
lékeken készült 23 000 vizsgálat után a komputerizált vál-
tozat beszerzése óta újabb 6200-zal bővült az általam vizs-
gált minták száma. A nagyszámú mintán végzett mérés
tapasztalatai alapján lehetőségem nyílt a termogravimetriai
bomlási folyamatok és ezen belül külön az ásványokban
lévő víztípusok termoanalitikai rendszerezésére. A bomlási
folyamatok elektronegativitási alapon (azaz a kémiai kötés-
ben szereplő atom elektronvonzó képessége alapján) törté-
nő kezelése lehetővé teszi, hogy az ásványok finger-print
jellegű meghatározása helyett, a reakciók törvényszerűségei

alapján rendszerezzük az ásványokat. A termikus reakciók
hőmérsékletét elsősorban a kötéserők nagysága szabja meg
(2. táblázat). 

Dehidráció

Dehidrációnak azokat a folyamatokat nevezzük, ame-
lyek során az ásványban (kőzetben) lévő molekuláris álla-
potban kötött víztartalom távozik el. 

A dehidrációs folyamatok során eltávozó vízmolekulák
az ásvány szerkezetében két alapvető módon kötődhetnek, a
szerkezet különböző felületein adszorpciós erőkkel vagy a
szerkezet meghatározott kationjai körül koordinációs
erőkkel. A vízfelszabadulással járó bomlási folyamatokat és
termoanalitikai tulajdonságaik összefoglalását a 3. táblázat
tartalmazza. 

Az adszorpciós kötések feltétele a poláros felület, ezért
adszorpciós erőkkel az ugyancsak dipol természetű mo-
lekulák, leggyakrabban a polaritásra hajlamos szilikátok
SiO4- és AlO4-tetraéderei kötődnek. A szilárd test felületén
elhelyezkedő poláros ionok az erőterükbe jutó poláros víz-
molekulákat van der Waals-erőkkel irányítottan megkötik.

Az így kialakuló monomolekuláris réteg maga is poláros
felületet hoz létre, és így azon további molekulák tudnak ori-
entáltan megtapadni. Legnehezebben a hevítéskor a szilárd
felülettel közvetlenül érintkező vízréteg távolítható el. A
felületen való kötődés történhet az ásvány külső felületén (ún.
tapadó víz), de megjelenhet az ásvány szerkezete képezte
belső terek felületén is. A belső felületeken történő vízmeg-
kötés lényegében megegyezik a fent leírtakkal, ha a ren-
delkezésre álló belső tér elegendően nagy. A belső felületek,
ill. terek különböző alakúak (agyagásványok rétegközi tere,
ún. zeolitos víz a szerkezetet alkotó SiO4-, ill. AlO4-tetra-
éderek által körülzárt csatornákban), ill. méretűek lehetnek,
ami erősen befolyásolja a vízmegkötés módozatait.

A belső terek nagy belső felülettel rendelkező kapil-
lárisok is lehetnek, amelyekben a víz megkötésénél a fizikai
adszorpción kívül kapillárkondenzáció is szerepet játszik.
Ilyen esetekben a határoló felületeket olyan monomole-
kuláris réteg fedi, amely egyidejűleg tartozik szomszédos
felületekhez. Ilyen belső terekkel rendelkeznek általában az
alacsonyabb rendezettségű szerkezetek, valamint a kife-
jezetten amorf anyagok.

A külső felületeken, ill. a nyitott belső terekben adszorp-
ciós erőkkel kötött vizek mennyisége a felület polaritásától, a
belső tér nagyságától és alakjától függ, valamint eszerint vál-
toznak a kötéserők is. A víz különböző adszorpciós ener-
gianívójú sávokban különböző erővel kötődik és a dehidráció
az anyagok termoanalitikai görbéin (DTA, valamint a TG
deriváltja, azaz DTG) széles energiaintervallumra utaló lapos
zsákkal jelentkezik. Az így megkötött vizek mennyisége
gyakran nem fejezhető ki sztöchiometrikus arányokkal, bár a
szerkezet jellege az intervallumot általában behatárolja.

Az adszorpciósan kötött vizeknek nincs szerkezet-meg-
határozó szerepe. A hevítés hatására bekövetkező vízel-
távozás közel egyensúlyi körülmények között anizoterm. (1.
ábra). Ez a vizsgálat a kvázi-izoterm kvázi-izobár mérés-
technikával valósítható meg. Ennek során nem lineáris fel-
fűtést alkalmazunk, hanem a fűtés sebességét a folyamatban
lévő reakció maga szabályozza úgy, hogy a folyamat végig
azonos sebességgel menjen végbe. Az így nyert görbék a Q-
TG, ill. deriváltja a Q-DTG. Az ábrán ezzel a módszerrel
készült TG görbe látható.

A koordinációs erőkkel kötődő vízmolekulák képződése
azzal magyarázható, hogy vizes oldatban a legtöbb kation
előszeretettel koordinál vízmolekulát maga köré, és ezek az
ásvány kiválásakor akvakomplexek alakjában épülnek be a
rácsba. Gyakran méretkiegyenlítő szerepük van, pl. a szulfá-
tok kisebb méretű kationnal akkor alkotnak ásványt, ha a
méretkülönbséget víz egyenlíti ki. A kristályvizek az ásvá-
nyok megfelelően rögzíthető rácspontjain elhelyezkedő, a
szerkezet felépítésében sztöchiometrikus arányban részt-
vevő vízmolekulák. Önmagukban nem szerkezet-meghatá-
rozók, de eltávozásuk a szerkezet átrendeződését ered-
ményezheti. Hevítéskor a víz eltávozása alacsony hőmér-
sékleti tartományokban, több vízmolekula esetén rendsze-
rint a vizsgálati körülményektől (felfűtési sebesség, minta-
mennyiség stb.) függő, egymást többé-kevésbé átfedő, több-
lépcsős folyamatban történik. (Ezért az irodalomban
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2. táblázat. A kötéstípusok energiaviszonyai 

Table 2. Bonding energy of different bonding types
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gyakran egymásnak ellentmondó adatokat találunk ezekre
vonatkozóan). A kristályvizek dehidrációja az esetek több-
ségében egyensúlyra vezető bomlásreakció, tehát a reakció
egyensúlya csak a gázalakú bomlástermék, azaz a vízgőz
parciális nyomásától függ. Kvázi-izoterm körülmények
között a reakció izoterm (2. ábra).

Az adszorpcióval és a koordinációs H-híd kötéssel
kötött vizek közötti kombináció hatásai érvényesülnek a
belső terekben lévő, töltéskiegyenlítő, rendszerint kicserél-
hető kationok vízburkán (agyagásványok, zeolitok). Ezek
kötésenergiája nagyobb a csupán adszorbeálódó vízmo-
lekulákénál, értéke a kation méretével összefüggésben lévő
hidrációs energia szerint változik. A hidrációs energia nagy-
ságát az ionpotenciálon kívül a szóbanforgó kation elekt-
ronegativitása (4. táblázat) is befolyásolja.

A montmorillonit rétegközi terében lévő egyértékű
kation esetén a víz–ion-kölcsönhatás (koordinációs erő)
közel azonos a víz–víz-kölcsönhatással (amely az egyik leg-
erősebb molekulák közötti kapcsolat), ezért a dehidráció
egylépcsős folyamat (3. ábra). 

A Ca-montmorillonit dehidrációs DTG-görbéje a
rétegközi Ca2+-ion nagyobb hidrációs energiája következ-
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1. ábra. Na-montmorillonit dehidrációjának Q-TG görbéje 
m = tömegváltozás, T = hőmérséklet

Figure 1. Q-TG curve of Na-montmorillonite
m = mass change, T = temperature

2. ábra. Kalkantit (CuSO4·5H2O) dehidrációs görbéi 
1–2 jelű görbe = dinamikus fűtéstechnika, 3 jelű görbe = kvási-izoterm fűtéstech-
nika, nyitott (1–2) és labirint-mintatartó (3) , m = tömegváltozás, T = hőmérséklet

Figure 2. Dehydration of CuSO4·5H2O 
Curves 1–2 = dynamic heating technique, curve 3 = quasi-isothermal () heating
technique, using open (1–2) and labyrinth (3) crucibles, m = mass change, T =
temperature

4. táblázat. Kationok hidrációs entalpiája (WULFSBERG 1987

Table 4. Hydration enthalpies of metal cations (WULFSBERG

1987)

3. ábra. Kationcserélt Na-montmorillonit dehidrációja
m = tömegváltozás, T = hőmérséklet 

Figure 3. Dehydration of sodium activated montmorillonite
m = mass change, T = temperature



tében kétlépcsős (4. ábra). További részletek FÖLDVÁRI,
KOVÁCS-PÁLFFY (2007) munkájában találhatók.

A szerkezet által teljesen bezárt térben elhelyezkedő

zárványvíz az ásványokban lévő víz legegyszerűbb formája.
Keletkezésekor a rendelkezésre álló üreget teljesen kitölti,
majd az ásvány lehűlésekor térfogata lecsökken és az üreg-
ben libellaként szabadon mozog. Melegítés hatására a
keletkezéskor uralkodó hőmérsékleten a folyadék ismét
kitölti a rendelkezésére álló üreget, majd e fölé melegítve
tovább tágul, és a kialakuló túlnyomás szétrepeszti a kris-
tályt. A dekrepitáció folyamata csak porítatlan mintán
észlelhető, a nyitott tégelyből kiugró szemcsék okozta
tömegveszteség formájában. Ha a tégelyt lefedjük, vagy
porított mintát vizsgálunk, a tömegveszteség nem jelent-
kezik (5. ábra). A szerkezeti elemek által teljesen bezárt tér-

ben elhelyezkedő vizek másik csoportját az ún. „szilárd ol-
datként” kötött vizek (elegykristályok) alkotják, amelyek-
nek a szerkezetből való kiszabadulása azon a hőmérsékleten
történhet, amelyen a kristályban az öndiffúzió számottevő
mértéket ér el, más szóval a rácselemek átrendeződése, az
átkristályosodás megindul. Ilyen jelenséget tapasztalunk
például az aragonit (6. ábra) vagy néha a kvarc esetében,
amelyek bár sztöchiometriai képletük szerint nem víztar-
talmú ásványok, rácsszerkezeti átalakulásukat gyakran
kíséri tömegveszteség. A bemutatott aragonitminta kémiai
elemzése igazolja, hogy kb. 450 °C-nál víz lép ki a szerke-
zetből.

Zeolitok és kőzetüvegek esetében a szerkezeti elemek
közé szorulhat víz, a hevítés során bekövetkező összeom-
láskor is. Ennek a víznek az eltávozási hőmérséklete >900 °C.

Termikus bomlás

A disszociációs bomlási folyamatok során eltávozó
komponensek szerkezetalkotó és szerkezet-meghatározó
elemei az ásványnak. Nincsenek meg molekuláris alakban a
szerkezetben, ezért a bomlási folyamat kétlépcsős.
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4. ábra. Ca-montmorillonit dehidrációja 
m = tömegváltozás, T = hőmérséklet 

Figure 4. Dehydration of Ca-montmorillonite
m = mass change, T = temperature

5. ábra. Barit dekrepitációja 
1 jelű görbék — nyitott tégely, 2 jelű görbék — fedett tégely, m = tömegváltozás, T
= hőmérséklet

Figure 5. Decrepitation of barite 
Curve 1 — open crucible, curve 2 — covered crucible, m = mass change, T = tem-
perature

6. ábra. Aragonitban szilárd oldatként jelenlévő víz eltávozása 
m = tömegváltozás, T = hőmérséklet 

Figure 6. Evolution of water bound as solid solution from aragonite
m = mass change, T = temperature



1. A bomlástermékek molekuláris alakjának kialakulása: 
— hidroxidok esetében protonfelvétel,
— karbonátok, szulfátok stb. esetében oxigénleadás.

2. A bomlástermék eltávozása.
A termikus disszociációs reakciókat a szerkezetben

uralkodó jóval erősebb ionos vagy kovalens kötések követ-
keztében a rácsszerkezet tulajdonságai befolyásolják, szem-
ben a dehidrációs folyamatokat elsősorban meghatározó
termodinamikai fázisegyensúlyokkal. A bomlás hőmérsék-
letét megszabó tényezők közül első helyen a kötés erősségét
kell említeni. Az 5. táblázat a természetben előforduló

ásványok bomlási reakcióinak példáján jól tükrözi, hogy a
kötésben résztvevő kation elektonegativitási értékeinek
csökkenése azonos anionnal való kötésben a kötés erőssé-
gét, azaz a bomlási hőmérséklet növekedését eredményezi.
Az anionok vonatkozásában az aniongyök oxigénjének a
külső kation felé ható elektronegativitási értékeinek van
hasonló hatása. Ezért, mint a táblázatból is kitűnik, azonos
kationnak különböző anionnal alkotott vegyületei is meg-
határozott stabilitási sorrendet mutatnak. Az elektronega-
tivitási értékek adta sorrendet a vegyérték, ill. ionpotenciál
figyelembevételével tudjuk finomítani.

A közölt hőmérsékleti értékek a MACKENZIE (1957,
1962, 1970), CVETKOV et al. (1964), TODOR (1972), IVANOVA

et al. (1974) és SMYKATZ-KLOSS (1974) kézikönyvében
szereplő adatok átlagértékei

A táblázat adatai a 7. ábrán ábrázolva jelzik az összefüg-
géseket. 

A bomlási hőmérsékletet megszabó másik lényeges
tényező a rácsszerkezet. A 6. táblázat különböző szerkezetű
ásványokban azonos kationnak OH-val való kötődése esetén
mutatja be a bomlási hőmérsékletet. A táblázatból megál-
lapítható, hogy azonos kötéskapcsolat esetén magasabb
hőmérsékleten szabadul fel a bomlástermék, ha bonyolultabb
szerkezetben van. A jelenséget több tényező együttesen ered-
ményezi. Egyrészt a szerkezetnek az adott kötésben köz-
vetlenül részt nem vevő része is közvetett módon hatással van
a kötéskapcsolat erősségére, ill. a szerkezet stabilitásra. A
szerkezet befolyásolja a bomlási folyamat során szükséges
diffúzió lehetőségét is. Hidroxidok esetében diffúzió a bom-
lás mindkét fázisában fellép (protonvándorlás, vízmolekulák
kilépése), az oxigénleadással járó molekula-kialakulásoknál
természetesen a folyamat helyben zajlik, így csak a felsz-
abaduló komponens rácsból való kilépésénél játszik szerepet
a diffúzió. A hidroxidok esetében a rácsszerkezet megszabja
a vízzé egyesülő OH-csoportok egymástól való távolságát, és
a bomlási hőmérséklet kialakulását azok száma és egy-
máshoz viszonyított pozíciója is befolyásolhatja. Például a
rétegszilikátok termikus görbéin mutatkozó különbség (7., 8.
táblázat) többek között arra vezethető vissza, hogy 1:1 típusú
rétegszilikátok OH-csoportjainak zöme a rétegkomplexum
felületén helyezkedik el, míg 2:1 rétegszilikátoknál a réteg-
komplexum belsejében.

A rácsszerkezet hatását a bomlás hőmérsékletére jól
tanulmányozhatjuk a kettős karbonátok termikus görbéin is.
A kettős karbonátok alacsonyabb hőmérsékletű, ún. „karak-
terisztikus” csúcsának hőmérséklete a bonyolultabb rácssz-
erkezet következtében magasabb, mint ugyanez a bomlási
folyamat egyszerű karbonátokban. A második, magasabb
hőmérsékletű bomlási folyamat hőmérséklete már nem tér
el a megfelelő egyszerű karbonát bomlási hőmérsékletétől.

A bomlási hőmérsékletet befolyásoló harmadik tényező
a maradék szerkezet képessége az átalakulásra. Az oxigén-
befogadás ugyanis rendszerint koordinációsszám-változást
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5. táblázat. Bomlási hőmérsékletek elektronegativitások sorrendjében
(FÖLDVÁRI 1987) 

Table 5. Temperature of decomposition depending on the electronega-
tivity (FÖLDVÁRI 1987)

7. ábra. A bomlási hőmérséklet és a kationok elektronegativitása közti
összefüggés 

♦ = hidroxidok, O = karbonátok, p = szulfátok

Figure 7. Decomposition temperature versus electronegativity 
♦ = hydroxides, O = carbonates, p = sulphates
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6. táblázat. Különböző rácsszerkezetekben található hidroxidok bomlási hőmérséklete a kationok elektronegativitása szerint 

Table 6. Temperature of decomposition of hydroxide in different types of structures depending on the electronegativity of cations

7. táblázat. 1:1 típusú rétegszilikátok termoanalitikai adatai 

Table 7. Thermoanalytical data of 1:1 layer type clay minerals

8. táblázat. 2:1 típusú rétegszilikátok termoanalitikai adatai 

Table 8. Thermoanalytical data of the main 2:1 layer type clay minerals



tesz szükségessé a maradék szerkezet számára, erre azonban
ez csak bizonyos hőmérsékleten képes. Más esetekben a disz-
szociáció egyidejű szerkezeti bomlással vagy átrendeződés-
sel jár. Figyelemre méltó jelenség, hogy az olyan szerkezetű
ásványok disszociációs bomlása, amelyek molekuláris alak-
ban is tartalmaznak vizet, alacsonyabb hőmérsékleten tör-
ténik, mint a hasonló vízmentes szerkezetűeké (agyagcsil-
lámok, víztartalmú foszfátok stb.) A disszociációs folyama-
tok alapvetőn izoterm jellegűek (l. portlandit, 8. ábra). A rács-
szerkezet bonyolultabb jellege a reakció magasabb hőmér-
sékletre való eltolódásán kívül abban jut kifejezésre, hogy a
reakció mind jobban eltávolodik a 0. rendű (egyensúlyra
vezető, koncentrációtól független sebességű), izoterm jel-
legtől (l. böhmit, kaolinit, pirofillit a 8. ábrán).

Adott bomlási reakció hőmérsékletét a vizsgált reak-
cióban résztvevő bomló komponens mennyisége is erősen
befolyásolja. Minél nagyobb mennyiségben van jelen az
adott komponens, annál magasabb hőmérsékleten jelent-
kezik a reakció a bomlás során felszabaduló gáznemű kom-
ponensek reakciót gátló parciális nyomása következtében. A
hőmérséklet-eltolódás több száz °C-ot is elérhet.

Mennyiségi meghatározások

A termoanalitikában alkalmazott mennyiségi meghatá-
rozási módszerek alapulhatnak a DTA csúcsterület mérésén,
kalibráló görbék felhasználásával, bomlási reakciók esetében
pedig adott ásványra meghatározott “PA” (Proben Abhän-
gigkeit) egyenes (9. ábra) segítségével a bomlási hőmérséklet
és a koncentráció logaritmusos összefüggése alapján: 

T = c·(lgM+T1) ,

ahol T = a mért hőmérséklet, M = a vizsgált fázis menny-
isége, T1 = 1 mg fázis bomlási hőmérséklete, c = specifikus
reakciókonstans.

A felsorolt módszerek csak félkvantitatív becslésre
adnak lehetőséget.

Mennyiségi meghatározásra legalkalmasabbak a bom-
lási (esetleg oxidációs és redukciós) folyamatok során je-
lentkező tömegváltozások alapján történő mérések, azaz a
termogravimetria. Ennek a módszernek minden más műsz-
eres fázisanalitikai eljárással szembeni előnye, hogy köz-
vetlenül és abszolút értékben nyert mérési paramétereket
használunk. Ennek során egy adott reakció folyamán mért
tömegváltozásból a termokémiai reakcióegyenlet ismere-
tében a mintában lévő ásványkomponens tömegszázalékos
aránya meghatározható. A mennyiségi meghatározásokhoz
bevezetett sztöchiometriai faktor

f =   Mm

ahol M = az ásvány molekulatömege és m = a szóban forgó
reakció során jelentkező tömegváltozás.
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8. ábra. A dehidroxilációs folyamatok jel-
legének változása a rácsszerkezet bonyo-

lultabbá válásával összhangban 
Egyre bonyolultabb rácsszerkezetű ásványok
dehidroxilációjának Q-TG görbéi: a — port-
landit, b — böhmit, c — kaolinit, d — pirofillit, a = 

elbomlott hányad 

Figure 8. Change of the character of the
dehydroxylation process with more com-

plicated lattice structure
Q-TG curves of dehydroxylation processes of a —
portlandite, b — boehmite, c — kaolinite, d — 

pyrophyllite, a — fraction reacted 

9. ábra. Jól kristályos kaolinit (Mesa Alta) PA-görbéje (SMYKATZ-
Kloss 1974 mérési adatai alapján) 
m = tömegváltozás, T = hőmérséklet 

Figure 9. PA curve of well-ordered kaolinite from Mesa Alta (based on
data measured by Smykatz-Kloss 1974)

m = mass change, T = temperature



„Ankerit” ((Mg>Fe),Ca(CO3)2) és kalcit keverékének
példáján az alábbi számítások végezhetők el (az elméleti
képlet FeCa(CO3)2 szerinti igazi ankerit nem szokott a ter-
mészetben előfordulni): 

Az ásványok termikus reakciói:
1. 700–770 °C: 

a: endoterm — Ca(Mg,Fe)(CO3)2 ® CaCO3 + MgO +
FeO + CO2, 
b: exoterm — 2FeO + O2 ® Fe2O3;

2. 750-800 °C: 
endoterm — Fe2O3 + 2CaCO3 ® Ca2Fe2O5 + 2 CO2;

3. 850–950 °C: 
endoterm — a maradék CaCO3 ® CaO + CO2;

innen: (CO2)Ca = a 2.+ 3. reakció tömegvesztesége,
(CO2)Fe = a 2. reakció tömegvesztesége,
(CO2)Mg = az 1. reakció tömegvesztesége – 0,82 × 
(a 2. reakció tömegvesztesége),
a kalcithoz tartozó CO2-tartalom: (CO2)Ca –(CO2)Fe

– (CO2)Mg.

A bemutatott termikus görbe (10. ábra) mérési ada-
taiból a 9. táblázatban látható alábbi számítások végez-
hetők el a fenti reakcióegyenletek alapján:

A termogravimetriás mérés azt is lehetővé teszi, hogy
az anyag hő hatására bekövetkező feltételezett termokémi-
ai folyamatait tisztázzuk. A bemutatott ankerit ásvány
három bomlási reakcióját a DTA felvételek alapján a szak-
mai irodalomban is félreértelmezték. Azt észlelték, hogy a
2. reakció mérete összefüggést mutat az ásvány vastar-
talmával, ezért úgy gondolták például, hogy az első reak-
ció a magnéziumkarbonát, a 2. a vaskarbonát, a 3. pedig a
kalciumkarbonát bomlása. A fenti egyenletekből látszik,
hogy a második reakció valóban arányos a vastartalommal,
de csak azért mert a vassal arányos kalciumkarbonát bom-
lása következik be a 2. reakció szerint. A három bomlási
reakció során mérhető tömegváltozási arányok egyér-
telműen igazolják a reakciók értelmezését. A még keve-
sebb vasat tartalmazó vasas dolomitban az 1. reakció szét-
válik, alacsonyabb hőmérsékleten a vaskarbonát, maga-
sabb hőmérsékleten a magnéziumkarbonát bomlik. 
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10. ábra. Az „ankerit” termikus görbéi
Lelőhely: Sukoró St–1 fúrás 55,6–56,4 m, minta tömege 1000 mg, fűtési

sebesség 17°C/perc, m = tömegváltozás 

Figure 10. Thermoanalytical curves of „ankerite”
Locality: Sukoró borehole St–1 55.6–56.4 m, sample mass 1000 mg, heating

rate 17°C/min, m = mass change, T = temperature

9. táblázat. Az ankerittartalmú minta számításai

Table 9. Calculation of the ankerite bearing sample



A termikus vizsgálatok során gyakori, hogy a mintában
lévő ásványok reakciói egymással fedésbe kerülnek. Ezek
szétválasztására a termogravimetria két további eljárást tesz
lehetővé. A TG-görbe második deriváltjának (DDTG) segít-
ségével szétválasztott böhmit- és kaolinitreakció látható a 11.
ábrán. 

Ugyanez a minta a kvázi-izoterm kvázi-izobár mérési
technika alkalmazásával a 12. ábrán látható.

Példák a termogravimetria földtani célú 

alkalmazásaira

Az ásványok azonosítási és mennyiségi meghatározási
lehetőségeinek bemutatását követően néhány alkalmazási
példával szeretném illusztrálni a termoanalízis ill. ezen

belül a termogravimetria lehetőségeit a földtani problémák
megoldásában.

A geológiában gyakran előfordul, hogy egy jelenség
észlelhető terepen vagy szabad szemmel, de az észlelés
nehezen számszerűsíthető. Ebbe a körbe tartozik a mállási
folyamatok észlelése, ill. mértékének számszerűsítése. Így
pl. egy lösz és paleotalaj váltakozásából álló sorozat mintái-
nak molekulárisvíz- és OH-víz-tartalmát jelző görbe (13.
ábra) mintegy paleoklíma-görbeként is értelmezhető, mivel
a magasabb víztartalmú rétegek az interglaciálisok ned-
vesebb, melegebb klímáját jelzik (FÖLDVÁRI, KOVÁCS-
PÁLFFY 2002, MARSI et al. 2004).

A kezdeti mállás észlelésére a termikus görbe elején
megjelenő, akár mindössze tizedszázaléknyi vizet jelző

tömegcsökkenés a leggyorsabb jelzés pl. a magmás kőzetek
esetében, mert a termikusan inaktív ásványok mellett ez a
kis reakció is közvetlenül észlelhető, míg egyéb mód-
szerekkel a többi ásvány nagy intenzitású sávjai mellett a
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11. ábra. Böhmit és kaolinit egymást fedő reakcióinak szétválasztása 
DDTG-görbe segítségével

Bauxit, Nyirád, egyéb ásványok: gibbsit, goethit, kalcit, m = tömegváltozás, T = 
hőmérséklet 

Figure 11. Separation of the overlapped reactions of boehmite and 
kaolinite by means of DDTG curves 

Bauxite, Nyirád (Hungary), other minerals: gibbsite, goethite, calcite, m = mass
change, T = temperature

12. ábra. Böhmit és kaolinit egymást fedő reakcióinak szétválasztása 
kvázi-izoterm fűtési technika alkalmazásával 

Bauxit, Nyirád, m = tömegváltozás, T = hőmérséklet 

Figure 12. Separation of the overlapped reactions of boehmite and 
kaolinite by Q-DTG 

bauxite, Nyirád (Hungary), m = mass change, T = temperature. 

13. ábra. Az Üveghuta Üh–22 fúrás löszszelvényének mállási (paleok-
líma-) görbéje TG-görbéből meghatározott molekulárisvíz- és hidroxid-

víz-tartalom alapján

Figure 13. Weathering (palaeoclimate) curve of a loess section in
Borehole Üveghuta Üh–22 (Hungary), based on the molecular and

hydroxid water content measured from the TG curve



nyomokban jelenlévő mállásra utaló nyomok bizonytalanul
értékelhetők (KOVÁCS-PÁLFFY et al. 2000). 

A Velencei-hegységben az andezit metaszomatikus áta-
lakulási hőmérsékletét a megjelenő ásványi paragenezisen
kívül ugyancsak a molekuláris víztartalom mérésével gyors,
áttekintésre alkalmas módon lehetett jellemezni (14. ábra). 

A kaolinitek rendezettségi állapota szoros összefüggés-
ben van genetikájukkal és átalakulásuk földtani folyama-
taival. Egyéb módszerek mellett a termikus elemzés is kü-
lönféle paraméterekkel tudja mérni a kaolinitek rendezettsé-
gi állapotát (FÖLDVÁRI, KOVÁCS-PÁLFFY 1993, FÖLDVÁRI,
GERMÁN-HEINS 1994, FÖLDVÁRI 1997, 1999). A 10. táblázat
eltérő genetikájú kaolinitminták legjobb rendezettségi álla-
potra vonatkozó mérőszámainak átlagait foglalja össze. 

A mennyiségi meghatározások módszereinél már utal-
tunk arra, hogy egy adott reakció hőmérséklete a vizsgált
reakcióban résztvevő komponens mennyiségével is össze-
függésben van (PA-görbe). Ezért mérési adataink csak
akkor válnak egymással összehasonlíthatóvá, ha a mért
bomlási hőmérsékleteket azonos mennyiségű bomlási
komponensre átszámoljuk. A nyert érték a fenti táblázatban
szereplő „extrapolált” vagy „korrigált” bomlási hőmérsék-
let. Az adott ásványra standardként meghatározott PA-gör-
bétől való eltérésből (15. ábra) sokféle információt lehet
nyerni (az ásvány rendezettségi állapota, helyettesítés az
ásványban, különféle geológiai folyamatok hatása, pl. mál-
lás, diagenezis stb.). Ezek a vizsgálatok akkor váltak lehet-
ségessé, amikor a derivatográf komputerizált változatával
kezdtünk dolgozni, — melyben jóval kisebb mintamennyi-

ségen végezzük a méréseket — ugyanis a hőmérsék-
let–mennyiség közti logaritmikus összefüggés értelem-
szerűen a kis mennyiségek tartományában eredményez
karakterisztikus hőmérsékleti differenciákat. 

A kaolinitek bomlási hőmérsékleteinek eltérését a stan-
dardminta PA-görbéjétől a 16. ábrával illusztráljuk. 

A 17. ábra azt mutatja be, hogy a diagenezis során a paleo-
talaj eredetileg rosszul rendezett kaolinitje annyira rendezetté
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14. ábra. Rétegközi víztartalom és metaszomatikus átalakulás
hőmérsékletének összefüggése a Pázmánd Pd–2 fúrásban (DARIDA-

Tichy et al. 1984)

Figure 14. Relationship between the interlayer water content and the
metasomatic alteration temperature in the Borehole Pázmánd Pd–2

(Hungary; Darida-Tichy et al. 1984)
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Magas hőmérsékletű 
hidrotermális 

hőmérséklet  31 669 137 994 

Alacsony 
hőmérsékletű 
hidrotermális  

hőmérséklet  39 573 147 991 

Paleotalaj (devon)  diagenezis  6 577 139 996 

Paleotalaj (triász)  diagenezis  5 565 134 968 

Szárazföldi homokkő   40 564 133 964 

Mállási folyamat 
terméke 

mállás 69 564 133 959 

Bauxit mállás 114 560 130 961 

Paleotalaj 
(pleisztocén)  

mállás 58 547 115 932 

Összesen  362    

10. táblázat. Különböző genetikájú kaolinitek rendezettséget jellemző
legjobb termikus paramétereinek átlagértékei 

Table 10. Characteristic mean thermal parameters of crystallinity for
kaolinite of different genesis 

15. ábra. Anyagok jellemzésére használt indirekt paraméterek 
* extrapolált bomlási hőmérséklet = 13,95 mg OH (100 mg kaolinit) csúcs-
hőmérséklete, ** eltérés = hőmérsékletkülönbség a standard Mesa Alta kaoli-

nit és a vizsgált minta hőmérséklete között), m = tömeg, T = hőmérséklet 

Figure 15. Indirect parameters for the characterisation of materials
* extrapolated decomposition temperature = peak temperature of 13.95 mg OH
(100 mg of an investigated kaolinite) ** deviation = peak temperature difference
between 100 mg kaolinite from Mesa Alta and kaolinite examined), m= mass, 

T= temperature



válik, hogy rendezettségi paraméter értékei az alacsony hő-
mérsékletű hidrotermális kaolinitével összemérhetők. 

Kalcitok korrigált bomlási hőmérsékleteinek mérési
módszerét eredményesen alkalmaztuk a Kecskekő (Gere-

cse-hegység) Dachsteini Mészkő szelvényében megjelenő
gyengén mállott-talajosodott szintek jelzésére. A vizuális
észlelés szerinti átalakult zónát a kalcitok szerkezetének
meggyengült kötésereje, azaz alacsonyabb bomlási hőmér-
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17. ábra. Különböző diagenetikus állapotú pa-
leotalajok kaolinitjének bomlási hőmérsékleté-
nek szórási tartománya az alacsony hőmérsék-

letű hidrotemális kaolinittel összehasonlítva 
O— alacsony hőmérsékletű hidrotermális, r— paleo-
talaj (devon), M — paleotalaj (triász), paleotalaj,
vörösagyag (pleisztocén), T =  hőmérsélet eltérés 

Figure 17. Scatter range of characteristic ther-
mal parameter for kaolinite from palaeosols of
different diagenetic stage as compared to

hydrothermal kaolinite 
O — low-temperature hydrothermal, r — palaeosol
(Devonian), M — palaeosol (Triassic), palaeosol, red
clay (Pleistocene), T = deviation of temperature

16. ábra. Különböző genetikájú kaolinitek bom-
lási hőmérsékletének szórás tartományai a

Mesa Alta kaolinitéhez viszonyítva 
♦ — magas hőmérsékletű hidrotermális, O — ala-
csony hőmérsékletű hidrotermális, p — bauxit, F —
mállás, M — szárazföldi homokkő, T = hőmérséklet-

eltérés 

Figure 16. Scatter range of characteristic ther-
mal decomposition temperature for kaolinite of
different genetic as compare to Mesa Alta kaoli-

nite 
♦ — high-temperature hydrothermal, O— low-temper-
ature hydrothermal, p — bauxite, F — weathering, 
M — terrestrial sandstone, T = deviation of tempera-

ture

18. ábra. Dachsteini Mészkőszelvénye stabilizotóp- és termikus bom-
lásihőmérséklet-adatai (Deák et al. 2002)

♦ — d18O, O — d13C, p — bomláshőmérsékleti eltérés, A = szubtidal mészkő, B
= talajosodás hatására elváltozott mészkő, C=gyengén átalakult szupratidál 

szediment

Figure 18. Stable isotope and thermal difference data in studied 
Dachstein Limestone profil (Deák et al. 2002)

♦ — d18O, O — d13C, p — thermal difference data, A= subtidal limestone, B =
pedogenically altered limestone, C = weakly altered supratidal sediment



séklete is jelzi. A termoanalitikai mérési adatok jól korrelál-
nak Hertelendi Ede által mért stabiloxigén- és szénizotó-
parány-adataival (18. ábra). 

Közel azonos korú édesvízi mészkövek esetében a kalci-
tok stabil C- és O-izotópjainak összetételei különböző
lelőhelyekre vonatkozóan jól elkülönülnek, ezzel lehető-
séget szolgáltatnak a keletkezési körülmények (vízhőmér-
séklet és egyéb paleohidrológiai és paleoklimatológiai
különbség) jelzésére (19. ábra).

Hasonló különbség észlelhető ugyanezen lelőhelyek
kalcitjainak korrigált bomlási hőmérsékleti értékeiben (20.
ábra).

Következtetések

A munkában bemutatott szemelvények 40 év termoana-
litikai módszerrel végzett kutatásaiból lettek kiemelve.
Ezek egy része elméleti módszertani fejlesztés. A bomlási
folyamatok és az azokra ható tényezők rendszerezése lehe-
tővé teszi, hogy egy ásványtani képlet ismeretében előre
megítéljük a várható termoanalitikai reakciókat, ill. hogy a
termoanalitikai görbéken megjelenő reakciók azonosítá-
sához az „finger-print jellegű keresések helyett elméleti
megfontolásaink legyenek. 

A termogravimetriával történő vizsgálatok a DTA-val és
más műszeres fázisanaltikai vizsgálatokkal szemben abszo-
lút mérési adatokon és termokémiai egyenleteken alapuló
mennyiségi meghatározásokat tesznek lehetővé.

A mért bomlási hőmérséklet helyett a mennyiségnek
megfelelően korrigált bomlási hőmérséklet használata ösz-
szehasonlíthatóvá teszi a mérési adatokat, és ezzel lehetővé
teszi azokat különféle földtani jelenségek vagy folyamatok
észlelésére.

A felsorolt esettanulmányok a termoanalitikai módszer-
nek a fázisanalízisen kivüli, változatos alkalmazási lehető-
ségeit igyekeznek illusztrálni. 

A bemutatott részeredményeket nemzetközi folyóira-
tokban, ill. könyvfejezetben az évek során már publikál-
tam, de a teljes anyag összefüggéseiben eddig még nem
jelent meg, részleteiben pedig könyv terjedelemben pub-
likálható.
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19. ábra. d13C- és d18O-értékek egyes édesvízi mészkövekben (FÖLDVÁRI

et al. 2003
Q — Buda, Várhegy, ♦ — Budakalász

Figure 19. d13C and d18O values in some travertines (FÖLDVÁRI et al.
2003)

Q — Buda, Vár Hill, ♦ — Budakalász

20. ábra. Különböző édesvízi mészkövekben lévő kalcit  bomlási hőmérsékleteinek szórási tartománya 
Q — Buda,Várhegy, ♦ — Budakalász, p — Szomód, Les-hegy

Figure 20. Scatter range of the corrected decomposition temperature of travertine samples from different locali-
ties

Q — Buda, Vár Hill, ♦ — Budakalász, p — Szomód, Les Hill
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