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A Magyar Állami Földtani Intézet termikus laboratóriuma két készülék
kel rendelkezik. A F ö l d v á r i n é  — K l i b t j r s z k y  B. féle gyors DTA-készülék 
1955-ben készült, azóta több, mint 12 000 felvételt készítettek vele. A másik 
készülék a P a u l i k  F.—P a t j l i k  J .—E r d e y  L. rendszerű derivatográf, 1965 
óta működik Intézetünkben.

Az igények megnövekedése mindkét készüléken bizonyos fejlesztést tett 
szükségessé. A DTA-készülék fotografikus regisztrálással működött. Ez évben 
beszereztünk egy Philips írószerkezetes asztali regisztrálót, melynek segítségé
vel elkerülhetjük a naponta többször ismétlődő előhívást, valamint menet 
közben is figyelhetjük a görbék alakulását, mindez gyorsítja a munkát, mert 
a felesleges részeket nem kell felvennünk. Nagy előny még, hogy az írószer
kezetes regisztrálást világos szobában is el tudjuk végezni, ezért egyidejűleg 
mindkét készülék működhet, ill. a felvétel alatt számítást, kiértékelést, írásbeli 
munkákat végezhetünk. Mindez kedvezően befolyásolja a teljesítményt.

A derivatográfon kisebb átalakítással (a 2 Z elektroncső kicserélésével) 
elértük, hogy 1 óra alatt fűthessük fel a kemencéket 1000 C°-ig, ez felvételen
ként az eddigiekhez képest 40 perc időmegtakarítást eredményez. A gyorsabb 
felfűtés természetesen módosítja a görbék alakulását. A csúcsok az időt 
igénylő folyamatoknál (pl. bomlási reakciók) magasabb hőmérsékletek felé 
tolódnak el, viszont nem változtatják helyzetüket a kristálymódosulat változást 
jelző csúcsok. A görbék ilyen jellegű megváltozása a mi gyakorlatunkban nem 
zavaró, sőt inkább közelíti egymáshoz a két készülékünkön nyerhető adatokat.

Vizsgálataink során arra törekszünk, hogy minél több esetben tudjunk 
mennyiségi adatokat is szolgáltatni. Szükségessé vált tehát mennyiségi meg
határozási módszerünk megbízhatóságának rendszeres vizsgálata. Eredmé
nyeinket elsősorban kémiai elemzéssel ellenőriztük, ezenkívül röntgen és kalci- 
metrálási adatokkal hasonlítottuk össze. Legjobb eredményeket a bauxitok 
vizsgálatánál kaptunk. A derivatográffal kapott ásványos összetételből szá
mított kémiai összetétel és a kémiai elemzés között 15 minta esetében az egy 
alkotórészre eső legnagyobb eltérés 3%-on belül volt és csak 1 mintánál volt 
jelentős eltérés a kétféle vizsgálat eredményei között, aminek valószínűleg 
az az oka, hogy a minta termikusán nem reagáló ásványokat is tartalmazott 
(l. táblázat). Bauxit vizsgálatoknál nehézséget csak a diaszpor és böhmit 
elkülönítése jelent, ezek termikus reakciói azonos hőmérsékleten jelentkeznek, 
így ennek eldöntésére egyéb vizsgálat szükséges.
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1. táblázat
Bauxitminták derivatográfiás vizsgálatának és kémiai elemzési adatainak

összehasonlítása

A lialim bai minták elemzése a Dunai Vasmű M EAF Kém iai Laboratórium ában, a parasztirtási mintáké a 
M. Áll. Földtani Intézet Laboratórium ában készültek.

A karbonátok mennyiségi meghatározásához szükséges C02-veszteség mé
rése, a ritkán előforduló zavaró körülményektől eltekintve, tökéletes pontos
sággal lehetséges. Miután a kémiai laboratóriumban történő C02-meghatározás 
elvileg hasonló módon történik, mint a termomérlegen, adataink a kémiai 
elemzéssel teljesen egyeznek. Gyakrabban adódik eltérés a HCl-es feltárással 
történő C02-meghatározás (kalcimetrálás) és a termikus vizsgálat eredményei 
között. Ennek valószínűleg a kaiéit, dolomit, ill. egyéb karbonátok különböző 
mértékű savoldhatósága az oka, így metodikai okokból a termikus módszerek
kel nyert eredmények a megbízhatóbbak. Az előzőek alapján a minta össz- 
karbonát-tartalmát, vagy — ha csak kalcitot tartalmaz a minta a karbonát
ásványok közül — a kaiéit mennyiségét jiontosan meg tudjuk adni (±2%). 
Irodalmi adatokkal ellentétben azonban, több karbonátásvány együttes jelen
léte esetén nehézséget okoz az egyes karbonátos elegyrészek arányainak jiontos 
megállapítása. Az irodalomban talált eredményektől való eltérésnek valószínű
leg az az oka, hogy az ott közölt adatok t iszta ásványok, vagy két-három elegy
részből álló karbonátásvány-keverékek vizsgálatából adódtak ( P a t j l i k , F.—  
L i p t a y , G.—E r d e y , L .  1963), a mi gyakorlatunkban azonban kőzetmintákat 
vizsgálunk, melyekben a karbonátokon kívül egyéb ásványok is jelen vannak. 
Közismert, hogy a karbonátok hevítésre szilárd fázisban reakcióba tudnak 
lépni más anyagokkal (pl. kaolinit, montmorillonit, hidrargillit, limonit, 
muszkovit). így természetesen megváltoznak a görbék is, és kiértékelésük 
nehezebb lesz. Különböző alkáli-ionok jelenléte szintén megváltoztatja a 
karbonátgörbék jellegét ( F ö l d v á r i - V o g l , M., K o b l e n c z , V. 1955).
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A mennyiségi meghatározások körében a legnagyobb nehézséget az agyag
ásványok meghatározása jelenti. A gyakorlatban leggyakrabban előforduló 
agyagásványok közül a kaolinit esetében még kielégítő pontoságú (±5% ) az 
a módszer, ha a rácsszerkezetből felszabaduló, a TG görbén mérhető víz meny^ 
nyiségéből visszaszámolunk a kaolinitképletre. A nehézség már nagyobb a 
montmorillonit esetében. Montmorillonitnál is szokták alkalmazni a rácsszer
kezetből felszabaduló víz mennyiségének mérését és ebből számítással, vagy 
viszonyszámok alkalmazásával állapítják meg a minta montmorillonit-tar
talmát. Ezek az adatok azonban csak tájékoztató jellegűek lehetnek, esetleg 
egy lelőhelyről származó, azonos típusú montmorillonitok esetén összehason
lító viszonyszámként alkalmazhatók. Még kevésbé használható mennyiségi 
meghatározásra a DTA görbén a rácsszerkezeti víz eltávozását jelző csúcs 
területének mérése és ebből kalibrációs görbék felrajzolása, ahogy azt a 
klasszikus termikus elemzések során végezték, mert az egymástól genetikailag 
eltérő montmorillonitok rácsszerkezeti stabilitásai is eltérők, ennek megfelelően 
a csúcsok területei igen különbözőek lesznek. A meghatározás pontossága kb. 
±20 absz. százalék.

A berlini Földtani Intézetben F i e d l e r , G. munkatársaival kidolgozott 
egy új módszert a duzzadó agyagásványok mennyiségi meghatározására. 
A vizsgálatokat elsősorban montmorillonitokra dolgozták ki, a többi duzzadó 
agyagásványt csak mint zavaró tényezőt vették figyelembe (pl. a hidro- és 
metahalioysitot, valamint a vermikulitot). Intézeteink közötti együttműködés 
során a módszert kipróbáltuk és saját tapasztalataink alapján némileg leegy
szerűsítettük. A meghatározás alapelve az a tény, hogy míg az agyagásványok 
felvett víztartalma erősen függ a külső körülményektől, pl. a levegő páratartal
mától, illetve az agyagásvány jellemző kationjaitól, addig beépülő szerves 
anyag esetén egyenes összefüggés mutatkozik a beépülő anyagmennyiség és a 
minta montmorillonit-tartalma között, függetlenül a külső körülményektől.

A vizsgálathoz F i e d l e r  és munkatársai etilénglikolt használnak. Hevítés
kor a csak adszorptíve megkötött, feleslegben hozzáadott etilénglikol alacso
nyabb hőfokon távozik el a mintából, mint a rétegek közé beéiiült etilén
glikol s a két reakció olyan jól elválik egymástól, hogy a DTG görbe két csúcsa 
közötti minimumot a TG görbére vetítve pontosan meg tudjuk határozni a 
beépült etilénglikol mennyiségét. F i e d l e r  a legpontosabb mérési eredménye
ket akkor kapta, amikor előzőleg a mintában levő montmorillonitot Mg- 
montmorillonittá alakította át.

A mi laboratóriumi gyakorlatunkban legtöbbször olyan igény merül fel, 
hogy nagyszámú minta, vagy fúrási rétegsor összehasonlító vizsgálatát kell 
elvégeznünk, a Mg-montmorillonittá alakítás viszont hosszadalmas eljárás, 
ezért egyszerűbb, de valamivel pontatlanabb eljárást alkalmazunk, azaz 
közvetlenül az eredeti, légszáraz állapotra hozott mintához adjuk az etilén
glikolt. Elhagytuk az ezt követő, kb. 105 C°-on történő szárítást is. A szárítást 
F i e d l e r  és munkatársai azért végezték, hogy az esetleg magasabb hőmérsék
leten eltávozó és ezért zavaró adszorpciós vizet elűzzék. A mi megfigyeléseink 
szerint előfordult, hogy szárításkor az etilénglikolból is eltávozott bizonyos 
mennyiség, tehát a szárítás hibát is okozhat. Hogy az adszorptív лиг és az 
esetleg a mintában már eredetileg jelen levő szerves anyag гал̂ аго hatását 
kiküszöböljük, a лúzsgált hőtartományban az eredeti minta súly\^áltozását is
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2. táblázat

meghatározzuk és ezt az értéket levonjuk az etilénglikolos eredményből. 
F ie d l e r , G. et al. által megadott hibahatár a Mg-montmorillonittá átalakított 
anyagok esetén + 6  absz. százalék, a Mg-montmorillonittá való átalakítás nél- 
kül vizsgált anyagok esetén ±10%.

Saját vizsgálataink eredményeit a Buzágh—SzEPESi-féle montmorillonit 
mennyiségi meghatározásra kidolgozott eljárással hasonlítottuk össze. A vizs
gálatokat ezzel a módszerrel 1957-ben néhány hazai bentonitmintán Csajághy
G. és m unkatársai végezték. A kapott eredményeket a 2. táblázatban foglaljuk 
össze.

A kezelés nélküli wyomingi bentonit montmorillonit-tartalma irodalmi 
adatok szerint 96% körül van, derivatográfos mérésünk szerint pedig 97%.

A két módszer között adódó abszolút hibák jóval kisebbek, mint ±10%, 
de ez csak igen gondos munkával érhető el, mert 0,1 g etilénglikolt kell 0,5 g 
mintával úgy elkeverni, hogy minden szemcse érintkezzen etilénglikollal.

A leggyakrabban előforduló agyagásványok közül mennyiségi meghatáro
zás szempontjából a legnagyobb nehézséget az illit és a hidrocsillám okozza. 
Kémiai összetételük változó, így szerkezeti víztartalmukat nem lehet jól 
definiált képletre visszaszámolni.
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IMPROVEMENT OF THE INSTITUTE’S THERMAL LABORATORY 
AND METHODOLOGICAL ACHIEVEMENTS

by
M. Földvári

This is to present an account about the recent developments in laboratory 
facilites and methods in view of the growing demand. In imploring equipment, 
first of all an increase of the number of analyses through a better time utiliza
tion was aimed at. Development of methodology on the other hand aimed 
chiefly at rendering the quantitative determination of minerals more accurate.

The author’s studies included the quantitative determination of the 
mineralogical composition of mixed carbonates, bauxites and clay minerals. 
Special emphasis was laid on the investigation of the montmorillonites. To 
this end, a somewhat modified version of the technique developed by the 
Zentrales Geologisches Insitut, Berlin, GDR, was applied.
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