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1. Bevezetés 

A Föld ökoszisztémáját érintő egyik legsürgetőbb környezeti probléma a globális 

klímaváltozás, amelynek megoldása mindennapi életünk részévé vált.  A klímaváltozás 

egyik fő okozója a légköri CO2 koncentráció növekedése, amely az ipari forradalom óta 

280 ppm-ről napjainkig több, mint 400 ppm-re növekedett (IPCC 2010).  Az emberi 

tevékenységből származó CO2 kibocsátás csökkentésére a nemzetközi egyezményekben 

(pl. Kiotói jegyzőkönyv és kibővítése) megfogalmazott célok megvalósítására számos 

technológia – energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások elterjedése, 

atomenergia, szén-dioxid felszín alatti tárolása – áll rendelkezésünkre.  Viszont csak az 

említett technológiák együttes használata vezethet megoldásra a klímaváltozás elleni 

harcban.  A számos elfogadott emisszió csökkentési eljárás közül a CCS (carbon capture 

and storage) képes rövid idő alatt is a CO2 kibocsátás csökkentésére.  A CCS egy olyan 

technológia, amelynek során a szén-dioxidot ipari folyamatokból (kőszén és gáztüzelésű 

erőművek, acél-, cementgyártás, kőolajfinomítás, stb.) leválasztják és megfelelő felszín 

alatti formációkba injektálják (Arts et al., 2008), ahol különböző mechanizmusok 

(szerkezeti, oldódásos, ásványos megkötődés) során a CO2 csapdázódik (Bachu et al., 

2007).  Felmerül azonban a kérdés, hogy a nagy mennyiségű CO2 beáramlás hatására a 

geológiai tárolóban a kőzet-pórusvíz-CO2 rendszerben milyen fizikai és kémiai 

folyamatok játszódnak le.  A fizikai-kémiai folyamatok megismerésében nyújt segítséget 

a természetes CO2 előfordulások vizsgálata, ahol a CO2 hosszú távon (n*1000 év) is 

biztonságosan megőrződött.  Tanulmányozásukkal a jövőbeni CO2 tárolásra alkalmas 

potenciális tárolókban várható folyamatokra tudunk következtetni.  

A természetes CO2 előfordulások egy része homokkő rezervoárokban található.  

A megfelelő nyomás és hőmérsékleti (kritikus pont: 73,8 bar, 31,1 °C) viszonyok mellett 

a CO2 szuperkritikus állapotban fordul elő.  Amikor a CO2 megjelenik a homokkő-

pórusvíz rendszerben a beoldódás hatására a pórusvíz pH-ja lecsökken (De Silva et al., 

2015).  A pH csökkenés következtében a kőzetet alkotó ásványok közül először a 

karbonátok, majd a szilikátok (Worden 2006) kezdenek beoldódni.  A karbonátok a 

pórusfluidumba oldódva a pH-t megváltoztatják (semlegesítik).  Ha a pH közel 

semlegessé válik, akkor a karbonát ásványok újra kiválhatnak, illetve a beoldódott 

alumoszilikátok Al3+ és az albit, vagy a pórusvíz Na+ tartalmát felhasználva egy új 

ásványfázis képződhet, a dawsonit [NaAlCO3(OH)2] (Gaus 2010).  A szakirodalom a 

dawsonitot a nagy mennyiségű CO2 beáramlás indikátor ásványaként tartja számon. 
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A természetes CO2 előfordulások tanulmányozása során a kőzetek petrográfiai 

leírása, ásványos összetételének meghatározása mellett egyre elterjedtebb a rendszerben 

képződött karbonát ásványok (pl. kalcit, dawsonit, dolomit, ankerit, sziderit) stabil C és 

O izotóp vizsgálata.  A szakirodalomban számos olyan természetes CO2 előfordulás 

ismert - pl. Bowen-Gunnadah-Sydney medence (Baker et a., 1995), Hailaer-medence 

(Gao et al., 2009), Sonlgliao-medence (Liu et al., 2011) – ahol rezervoárokban képződött 

karbonátok stabil izotóp vizsgálatának segítségével igyekeznek választ találni a területen 

jelen lévő CO2 eredetére, a dawsonittal a képződése során egyensúlyt tartó pórusvíz 

eredetére és a karbonát ásványok diagenetikus keletkezési sorrendjére. 

A szakirodalomban a karbonátok C és O stabil izotóp mérését minden esetben 

szakaszos feltárással tömegspektrometriás módszerrel végzik (pl. Liu et al., 2011).  

Azonban felvetődik a kérdés, hogy a teljes kőzet foszforsavban való oldása az adott 

ásványra meghatározott feltárási idő alatt a kérdéses, a szén-dioxid beáramlásához 

köthető ásvány – pl. ankerit – δ13C és δ18O izotóp arányát tükrözi-e vagy a teljes kőzetre 

jellemző izotóp arányát is mutatja?  

Diákköri munkámban egy nyugat-magyarországi természetes CO2 előfordulás 

(Mihályi-Répcelak) homokkő rezervoárjait ismertetem.  Tárgyalom a vizsgált 

rezervoárok karbonát ásványain végzett stabil izotóp méréseket, amelyek – a 

szakirodalomtól eltérően – kiterjedtek mind a teljes kőzetre – hogy az irodalmi adatokkal 

összehasonlítható legyen – mind az ásvány szeparátumokra, így dawsonitra és szideritre.  

Stabil izotóp vizsgálatokat kibővítettem egy oldási kísérlettel a különböző ásvány 

szeparátumok (kalcit, dawsonit, dolomit, ankerit, sziderit) foszforsavban való szakaszos 

feltárásával.  Bemutatom a vizsgált rezervoárok ásványos összetételének vizsgálatát 

(röntgen-pordiffrakció, infravörös spektrometria) és eredményeit.  A stabil izotóp 

mérésekkel kapott adatokkal különböző számolásokat végzek a karbonátokkal egyensúlyt 

tartó fluidumok (H2O, CO2) eredetének kiderítésére.  A kapott eredményeket értelmezem 

és összevetem a szakirodalommal.  
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2. Nyugat-magyarországi természetes CO2 előfordulás 

Magyarországon számos természetes CO2 előfordulás található (pl. Mihályi-

Répcelak, Kisújszállás, Fegyvernek, Nagykörű, Szarvas, Budafa), ahol a CO2 geológiai 

időskálán is szivárgásmentesen megőrződött, olyan geológiai formációban, amely nagy 

területi elterjedéssel van jelen a Pannon-medencében (Mészáros et al., 1979, Juhász 

1992).  Jelen dolgozatban Mihályi-Répcelak területén található természetes CO2 

előfordulást vizsgáltam.  

 

1. ábra: Mihályi-Répcelak természetes CO2 előfordulás (piros négyzet) elhelyezkedése a 

Kárpát-Pannon régióban 

Mihályi-Répcelak a Pannon-medence nyugati szegmensében, a Kisalföld DNy-i 

részén található (1. ábra).  A terület kutatása az 1930-as évektől – geofizikai mérések a 

szénhidrogén készletek feltárásának céljából (Mészáros et al., 1979) – napjainkig nyújt 

nélkülözhetetlen adatokat a CO2 felhalmozódások megismeréséhez.  A mélyfúrás 

geofizikai szelvények újraértelmezését Szamosfalvi (2014) végezte el, amelynek 

keretében az egyes telepek kőzetfizikai (porozitás, permeabilitás) tényezőit is 

meghatározta.  A fluidum oldaláról Király (2013) a víz- és gázkémiai adatokat (Mészáros 

et al., 1979) tekintette át, míg Palcsu et al. (2014) és Vető et al. (2014) a stabil izotóp 

vizsgálatokkal – szabadgáz 13C/12C arány mérése és CO2/3He arány alapján – a területen 

felhalmozódott CO2 magmás eredetét mutatta ki.  A kőzetek oldaláról a területet Király 
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(2017) kutatta, amelynek keretében ismertette a CO2 hatására végbemenő ásványtani és 

kőzettani változások részletes leírását mind fedőkőzet, mind rezervoár esetében, továbbá 

a CO2 csapdázódási mechanizmusainak (szerkezeti, oldódásos, ásványos) feltételeit és 

hatásait is vizsgálta.  Forray (2017) elemezte a területen jelen lévő konglomerátum 

kifejlődésű kőzeteket.  

2.1. Földtani háttér 

A szén-dioxidot tartalmazó üledékek többsége kora és középső miocén (~11 

millió éve) során képződött a Kisalföld ezen területén (Magyar et al., 2013).  A vizsgált 

területtel foglalkozó szakirodalom szerint (pl. Juhász, 1992) a Pannon-medence ebben az 

időben kapcsolatban állt a Parathethys-szel, ebből következően tengeri üledékképződés 

jellemezte a miocénben a Pannon-medencét.  A szarmata során a medence tengeri 

kapcsolatai egyre korlátozottabbá váltak, amely a sótartalom csökkenéséhez vezetett.  A 

szarmata végére (kb. 11,6 Ma) a medence véglegesen elvesztette minden kapcsolatát a 

világtengerrel és az idő előrehaladtával megkezdődött a medence vizének kiédesedése és 

új endemikus fauna kialakulása.  A Pannon-medence feltöltődése a peremek felől érkező 

progradációhoz köthető (Juhász, 1992), amely a területen 10-11 millió évvel ezelőtt 

kezdődött meg az észak-nyugati irányból érkező folyók üledékének lerakódásával (paleo-

Duna és más kisebb folyók) és kb. 1 millió éven át tartott (Magyar et al., 2013).  

Így alakult ki az egész medence területére jellemző pannóniai üledéksor, amely az 

egész Pannon-medencében több ezer (2000-3000) méter vastagságban (Mérszáros et al., 

1979, Juhász, 1992) megtalálható az alsó és felső pannóniai rétegsor formációkban (alsó 

pannóniai rétegsor: Endrődi, Szolnoki, Algyői Formáció; felső pannóniai rétegsor: 

Újfalui, Zagyvai Formáció).  A Mihályi-Répcelak természetes CO2 előfordulás kutatása 

alapján többek közt a turbidites homokkő rétegben is csapdázódott a CO2, amelynek 

felszínre migrálását a fedőkőzetnek tekinthető agyag/aleurit réteg gátolja meg (Mészáros 

et al., 1979, Király et al., 2016).  

A CO2 csapdázódása a szakirodalmak  alapján a terület miocénben zajló egyik 

legfontosabb folyamatához, a Rába-vonal menti pásztori vulkanizmushoz köthető (pl. 

Harangi et al., 1995, Vető el al., 2014, Palcsu et al., 2014).  Feltehetően a Rába-vonalon 

keresztül migrált a CO2 és érte el azokat az üledékes formációkat, ahol az évmilliók során 

felhalmozódott/csapdázódott, amely most a jelenleg feltárt telepekben található (Koncz 

et al., 1994). 
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3. Vizsgált minták 

3.1. Mihályi-Répcelak homokkő minták 

A területről TDK munkámban három fúrás (2. ábra), összesen hat rezervoár 

kőzetét vizsgáltam.  A fúrásokban szakaszos magmintavétel történt.  A kútkönyvek 

alapján ismert a vizsgált fúrómagok pontos mélysége (1. táblázat), geofizikai, gáz- és 

vízkémiai adatai (Mészáros et al., 1979).  

A fúrások kiválasztásakor első sorban a kőzet dawsonit tartalma (3-16 m/m%) 

volt döntő (1. táblázat), mert a dawsonit bizonyítottan a nagy mennyiségű CO2 beáramlás 

hatására képződött ásvány a rendszerben.  Így Mihályi területéről egy fúrás (RM6) négy 

rezervoár kőzetét (9R, 7R3, 7R2, 7R1), Répcelak területéről pedig két fúrás (RM32 és 

RM19) rezervoárját (5R2 és 6R) választottam ki további vizsgálatokra (2. ábra).  

 

2. ábra: Mihályi (fekete négyzet) és Répcelak (fehér négyzet) területén mélyült 

fúrások (narancs illetve lila kör) megjelölve az általam vizsgált fúrások (RM6, RM32, 

RM19, piros kör) 

Mihályi központjában található az RM6 számú fúrás (2. ábra), amely 1461 méter 

mélységig hatol le (1. táblázat).  A homokkő minták közül a 7R3, 7R2, 7R1 származik 
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CO2 rezervoárból.  A 9R jelű rezervoár kőzetben lévő gáz kémiai összetétele ismeretlen, 

a rezervoár ipari CO2 kitermelés szempontjából meddőnek tekinthető. 

Az RM32 és RM19 számú fúrások Répcelak D-DNy-i részén mélyültek (2. ábra).  

Az RM32 számú fúrásból választott rezervoár kőzetminta (5R2) 1375-1392 m 

mélységközből, CO2-gazdag (>90 V/V%) telepből származik, amely telep a kútkönyvi 

adatok alapján elagyagosodott (Mészáros et al., 1979).  Az RM19 számú fúrás 

rezervoárkőzete (6R) 1394-1415 m mélységből, iparilag termelhető CO2 telepből van. 

1. táblázat: Vizsgált rezervoárok mélysége [m], becsült hőmérséklete [°C] és dawsonit 

tartalma [m/m%] 

Az egyes mintákhoz tartozó hőmérséklet megadásához (1. táblázat) Dövényi et al. 

(1983) a Kisalföldre meghatározott geotermikus gradiensét (40 °C/km) használtam 

hozzáadva a vizsgált területre meghatározott felszíni középhőmérsékletet (12 °C).  Az 

RM6-9R, RM32-5R2, RM19-6R minták esetében az 1. táblázatban megadott mélységköz 

átlagát vettem a számolás alapjául.  A hőmérséklet pontos becslése a stabil izotóp 

eredmények kiértékelése, a fludiumok eredetére vonatkozó számolások (lsd. 6. fejezet) 

szempontjából jelentős, hiszen az izotóp frakcionációt a hőmérséklet jelentősen 

befolyásolja (Faure, 1988).  

A kiválasztott homokkő rezervoárok előzetes vizsgálata alapján (XRD, SEM, 

ATR-FTIR, Raman spektrometria) szöveti felépítésük nagyon hasonló (Király et al., 

2016).  A karbonát ásványok mindegyik mintában nagy részarányban vannak jelen 

(kalcit: 0-10 m/m%, dawsonit: 3-16 m/m%, dolomit: 6-11 m/m%, ankerit+ sziderit: 9-27 

m/m%).  Továbbá kiemelem, hogy a szakirodalom alapján a CO2 hatására képződő új 

ásvány, a dawsonit mindegyik rezervoár mintában jelen van.  Detritális ásványként a hat 

homokkő mintában (RM6-9R, RM6-7R3, RM6-7R2, RM6-7R1, RM32-5R2, RM19-6R) 

Település Rezervoár jele Mélység [m] Becsült 
hőmérséklet [°C] 

Dawsonit 
tartalom 
[m/m%] 

Mihályi 

RM6-9R 1443,5-1461 69,74 16 

RM6-7R3 1423 68,92 4 

RM6-7R2 1421,5 68,86 3 

RM6-7R1 1419,5 68,78 3 

Répcelak 
RM32-5R2 1375-1392 67,34 8 

RM19-6R 1394-1415 68,18 3 
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dolomit, muszkovit, földpát (plagioklász, káliföldpát) és kvarc (3. ábra) van.  

Diagenetikus ásványként dawsonit, ankerit, sziderit, kalcit, kvarc továbbnövekedés és 

kaolinit fordul elő (3. ábra).  A dawsonit [NaAlCO3(OH)2] szálas, póruskitöltő 

ásványként van jelen a kőzetben (3B. ábra).  Általában ankerittel, sziderittel, kaolinittel, 

kvarc továbbnövekedéssel áll szöveti kapcsolatban.  A detritális dolomitot minden 

esetben két generációs diagenetikus ankerit veszi körül (3A. ábra).  A két generáció vas 

tartalmukban és képződési idejükben különbözik (3. ábra, A Király et al., 2016).  A 

sziderit póruskitöltő ásványként nagyobb halmazokban jelenik meg a mintákban 

(3A,B,C. ábra) 
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3. ábra: A vizsgált homokkő rezervoárok visszaszórt és szekunder elektronképe: A-RM6-

9R, B-RM6-7R3, C-RM6-7R2, D-RM6-7R1, E-RM32-5R2, F-RM19-6R, Ank: ankerit, 

Daw: dawsonit, Dol: dolomit, Q: kvarc, Sd: sziderit, Ank1: a CO2 beáramlás előtt is 

jelen lehetett a rendszerben, Ank2: a nagymennyiségű CO2 beáramlás hatására 

keletkezett (a felvételeket Király Csilla készítette doktori munkájához) 
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3.2. Kísérleti minták 

A természetes CO2 előfordulás homokkő kőzetén végzett stabil izotóp vizsgálatok 

során a szakirodalom az egyes ásványok összetételének megadása céljából minden 

esetben a teljes kőzet szakaszos feltárását (100 %-os ortofoszforsavban való oldás 25 °C-

on különböző időtartamig) és tömegspektrometriás mérést alkalmazza (pl. McCrea, 1950, 

Liu et al., 2011).  Feltételeztük azonban, hogy a szakaszos feltárás nem alkalmas az egyes 

ásványok elkülönítésére.  Ezért elvégeztünk egy olyan kísérletet, amely során tiszta 

ásványt tártunk fel (100%-os ortofoszforsavban való oldás 25 °C-on) különböző ideig és 

figyeltük a képződött CO2 gáz – amit bevezetünk a tömegspektrométerbe – mennyiségét 

és annak izotóp-összetételét.  Kalcitként kalcit sztenderdet (Merck) mértünk, dawsonit 

esetében az RM6-9R fúrás homokkő mintájából készítettem szeparált mintát.  

Dolomitként a Mihályi-Répcelakhoz közel eső Bükfürdőről származó dolomitot 

használtuk, amely feltehetően megegyezik Mihályi-Répcelakon megjelenő detritális 

dolomittal.  Ankeritet (hivatkozási szám: BE2557) az ELTE TTK Természetrajzi 

Múzeum, Ásvány- és Kőzettártól kaptunk (Lelőhely: Dobsina).  Sziderit esetében pedig 

– hasonlóan a kalcithoz – sztenderdet alkalmaztunk (Lelőhely: Bírótelek). 

4. Mintaelőkészítés 

A homokkő mintákat először fagyasztásos módszerrel alkotó szemcséire szedtem, 

majd nedves szitálás segítségével különböző frakcióra különítettem el (>250 μm, 250–63 

μm, <63 μm).  A szemcseméret frakciók sztereomikroszkópos vizsgálatával, 

kiválasztottam azt a frakciót (250–63 μm), ahol a dawsonit jól elkülönül és nagy 

részarányban van jelen.  Ezt a frakciót használtuk fel a teljes kőzet tömegspektrometriás 

mérésére.  A teljes kőzetből egy fúrás esetében (RM6-9R) dawsonit és sziderit 

szeparátumokat készítettem. 

A dawsonit szálas megjelenéséből adódóan (3B. ábra) nehezen kivitelezhető, 

hogy teljesen tiszta ásványt szeparáljunk, mert szálai között előfordulhat pl. kaolinit olyan 

mérettartományban, amely sztereomikroszkóppal nem figyelhető meg.  A sziderit 

aprószemcsés szöveti tulajdonsága miatt szemcséi között pl. kaolinit, csillám, kvarc, 

dawsonit található.  

A tömegspektrometriás mérés előtt a mintákat homogenizáltuk (porítottuk), majd 

különböző időtartamig (1, 6, 24, 48 óra) oldottuk foszforsavban.  A lézerspektrometriás 
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mérést is a teljes kőzet 250–63 μm-es frakcióján végeztük.  Az elemzés előtt a mintáról 

eltávolítottuk a felületén esetlegesen adszorbeált vizet, hogy ne zavarja a mérést.   

A röntgen-pordiffrakciós és infravörös spektrometriás vizsgálatok sem igényeltek 

bonyolult mintaelőkészítést.  Az elemzések során a teljes kőzet 250–63 μm-es 

szemcseméret frakcióját alkalmaztuk, a mérés előtt a mintákat minden esetben 

homogenizáltuk (porítottuk). 
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5. Módszertan 

A módszertan két fő egységre különíthető el, az első rész (5.1. fejezet) a vizsgált 

homokkő minták stabil izotóp mérését tárgyalja, míg a második egység a kőzet ásványos 

összetételének vizsgálati módszereiről ad ismeretet (röntgen-pordiffrakció, infravörös 

spektrometria, 5.2 fejezet). 

A stabil izotóp (C, O, H) vizsgálatokat a Magyar Tudományos Akadémia Földtani 

és Geokémiai Kutatóintézetében (későbbiekben: MTA CSFK FGI1) végeztem Dr. 

Czuppon György és Hegyi István segítségével.  A vizsgált kőzetek XRD2 elemzéseit a 

MTA CSFK FGI-ben Kovács Ivett végezte, míg az infravörös spektrometriás méréseket 

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (régi Magyar Földtani és Geofizikai 

Intézet) Dr. Király Csilla és Dr. Udvardi Beatrix közreműködésével valósítottam meg.  

5.1. Stabil izotóp vizsgálat 

A kiválasztott homokkő rezervoárok tömegspektrometriás stabil izotóp 

vizsgálatát a teljes kőzeten (250–63 μm) és az RM6-9R számú minta esetében 

szeparátumokon (dawsonit, sziderit) végeztük el.  Alkalmaztuk a szakirodalomban 

ismertetett eljárást a karbonátásvány szeparátumokon (kalcit, dawsonit, dolomit, ankerit, 

sziderit).  Továbbá lézerspektroszkópiával meghatároztuk a dawsonit szerkezetében 

előforduló „víz (OH-)” stabil hidrogénizotóp (D3/H) összetételét (5.1.2. fejezet).  

5.1.1. Tömegspektrometria 

A teljes kőzet, szeparátumok (dawsonit, sziderit) és az oldási kísérlet során az 

ásványok (kalcit, dawsonit, dolomit, ankerit és sziderit) szén és oxigén izotóp aránynak 

meghatározása Thermo Finnigan Delta Plus XP típusú tömegspektrométerrel (4. ábra) 

történt.  A minták feltárása víz mentes foszforsavval, vivőgázas technika alkalmazásával 

történt (Spötl és Vennemann, 2003).  Az eredményeket a V-PDB4 és V-SMOW5 

nemzetközi sztenderdhez viszonyítva δ értékben adtam meg.  A dolomit, ankerit és 

sziderit esetében a Rosenbaum és Sheppard (1986), a dawsonit és kalcit esetében a kalcit 

Kim et al. (2007) által meghatározott savfaktorokat alkalmaztuk.  A teljes kőzet és a 

szeparátum (dawsonit, sziderit) 13C/12C és 18O/16O arányok meghatározásakor 

                                                             
1 MTA CSFK FGI: Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
Földtani és Geokémiai Intézete 
2 XRD: röntgen-pordiffrakció 
3 D/H: 2H/1H 
4 V-PDB: bécsi sztenderd, Pee Dee belemnitesz rosztum 
5 V-SMOW: bécsi sztenderd, átlagos óceánvíz 
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párhuzamos méréseket végeztünk 70°C-on.  Az elemzés pontossága a szénre és oxigénre 

jobb, mint ± 0,15 ‰. 

 

4. ábra: Thermo Finnigan Delta Plus XP tömegspektrométer 

Továbbá elvégeztük a szakirodalomban elterjedten használt szakaszos oldásos 

kísérletet, azonban a kísérletet tiszta ásványon – kalcit, dawsonit, dolomit, ankerit, 

sziderit – hajtottuk végre.  Feltételezésünk szerint a teljes kőzet 100 %-os 

ortofoszforsavban 25°C-on különböző időtartamig (kalcit: 6 óra, dawsonit: 24 óra, 

ankerit: 48 óra; McCrea 1950, Baker et al., 1995, Liu et al., 2011) történő oldása során az 

egyes ásványok nem különíthetők el, és a foszforsavas reakció során képződött CO2 

nemcsak egyetlen ásványból származik, hanem a mintában jelen levő többi fázisból is.  

Ennek értelmében a kísérletet a szakirodalomból átvett hőmérsékleten (25 °C) 1, 6, 24 és 

48 órás oldási idővel minden egyes ásványra elvégeztük.  A sziderit esetében 70 °C-t és 

24, 48, 96 és 144 órás feltárási időket alkalmaztunk. 

5.1.2. Lézerspektroszkópia 

A dawsonit OH- tartalma tette lehetővé, hogy a C (13C/12C), és O (18O/16O) izotóp 

arányon kívül a H (D/H) arányát is mérjük.  A dawsonit D/H mérését egy LGR LWIA-

24d típusú üreglecsengéses lézer analizátorral végeztük el (5. ábra), amelyhez egy, az 

MTA CSFK FGI által fejlesztett beeresztő rendszer van hozzácsatolva (Czuppon et al., 

2014, Demény et al., 2016).  A lézerspektroszkópiás elemzést minden esetben a teljes 

kőzeten (szemcseméret: 250–63 μm) végeztük.  A vizsgálat során nem volt indokolt 
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ásvány szeparátum készítése, hiszen az előzetes vizsgálatok alapján (TA6) ismert a 

dawsonit bomlási hőmérséklete (OH-:320 °C, CO2: 345 °C), amely jól elkülönül más OH- 

tartalmú ásványok (pl. kaolinit) bomlási hőmérsékletétől (530-590 °C) (Földvári 2011).  

Így annak érdekében, hogy a mérés során a dawsonit legyen az egyetlen olyan OH- 

tartalmú ásvány, amely ezen a hőmérsékleten bomlik a teljes kőzet 250–63 μm-es 

szemcseméret frakcióját használtuk, hiszen előzetes SEM vizsgálatok alapján a kaolinit 

az iszapfrakcióban (<63 μm) dúsul.  Az eredményeket a V-SMOW nemzetközi 

sztenderdhez viszonyítva δ értékben adtam meg.  A mérés pontossága a hidrogénre jobb, 

mint ± 2 ‰. 

5. ábra: LGR LWIA-24d típusú lézeranalizátor 

5.2. Ásványos összetétel vizsgálata 

5.2.1. Röntgen-pordiffrakció 

Röntgen-pordiffrakció – továbbiakban XRD – vizsgálattal egy általános 

tájékoztatás kapható a minták ásványos összetételéről.  A mérés nem igényel hosszas 

mintaelőkészítést, így a stabil izotóp vizsgálatra kiválasztott szemcseméret frakció (250–

63 μm) porítására (<63 μm) volt csupán szükség.  Király (2017) munkájából ismert az 

általam vizsgált rezervoár kőzetek modális összetétele a teljes kőzetre, azonban a stabil 

                                                             
6 TA: Termikus analízis 

LGR LWIA-24d lézeranalizátor 

Hozzáépített vákuumrendszer 
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izotóp mérésre kiválasztott szemcseméret frakció (250–63 μm) pontos összetétele 

ismeretlen.  Így célom volt ennek meghatározása. 

A kiválasztott rezervoárok XRD vizsgálatát egy RIGAKU Miniflex 600 típusú 

röntgen-pordiffraktorral végeztük, 45 kV feszültséget, 35 mA csőáramot, grafit 

monokromátort és Cu Kα sugárzást alkalmazva.  A diffraktogramok kiértékelését Kovács 

Ivett végezte. 

5.2.2. Infravörös spektrometria 

A gyengített totál reflexiós Fourier transzformációs infravörös spektrometria 

(ATR-FTIR) alkalmas az ásványok hidrogén (p+) tartalmú csoportjainak – H2O és OH- – 

azonosítására (Libowitzky és Beran, 2004, Kovács et al., 2015) és a minták ásványos 

összetételének mennyiségi becslésére (Snyder et al., 1983).  A mintaelőkészítés egyszerű, 

a mintákat – amely lehet gáz, folyadék vagy szilárd halmazállapotú – előkészítés nélkül 

is mérhetjük, de általában a minták porítása indokolt.  

Célom 

• a stabil izotóp mérés (D/H) ellenőrzése, 

• a dawsonit és kaolinit jelenlétének vagy hiányának meghatározása a kezelt 

(deutérium mérésen átesett) mintákban, 

• a szitált teljes kőzet (szemcseméret: 250–63 μm) és a nem szitált teljes kőzet 

spektrumának összehasonlítása,  

• a kőzet ásványos összetételének meghatározása. 

A minták felvételei egy Bruker Vertex 70 spektrométerrel készítettük, amelyhez egy 

Bruker Platinum egyreflexiós gyémánt ATR-egység csatlakozott.  A mérések során 

MCT-B (higany-kadmium-tellurid) detektort használtunk.  A spektrumok a középső 

infravörös tartományt (400–4000 cm-1) jelzik (Király, 2017). 

Az ATR-FTIR analízist minden esetben a teljes kőzeten, a stabil izotóp elemzésre 

kiválasztott frakción (250–63 μm) végeztük, mind kezelt (deutérium mérésen átesett) és 

mind kezeletlen (csak szitált) mintán.  Az ATR kristály tisztítása alkohollal történt a 

mérések előtt.  Lehetséges kontamináció az ATR kristály tisztítása esetén: víz (3400, 

1630, <900 cm-1), ujjlenyomat (2800-3000 és 1500-1800 cm-1), etanol (2800-300cm-1, 

1100 és 1500cm-1) (Kovács et al., 2015).  A kontaminációkról és a légköri paraméterekről 

(CO2 koncentráció, vízgőztartalom) könnyen meggyőződhetünk, ha a mérés előtt minden 

alkalommal háttér mérést végzünk (Kovács et al., 2015). 
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A nyers spektrumok kiértékelését OPUS® 7.2. szoftver segítségével valósítottam 

meg.  A spektrumokon először atmoszférikus korrekciót hajtottam végre, majd a 

szükséges spektrumokat átlagoltam, alapvonalra illesztettem (iteráció: 1) és a csúcs alatti 

területeket integráltam a mennyiségi kiértékelés céljából.  
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6. Számítások a fluidumok eredetére 

A CO2 mezőkhöz kapcsolódó karbonátok C és O stabil izotóp összetételének 

ismerete segíthet abban, hogy meghatározzuk azoknak a fluidumoknak az eredetét (pl.: 

Baker et al., 1995, Liu et al., 2011), amelyek szerepet játszottak az új ásványok 

keletkezésében.  Ehhez szükséges, hogy meghatározzuk a karbonátokkal a CO2-kőzet-

pórusvíz rendszerben egyensúlyt tartó pórusvíz δ18O értékét, valamint a dawsonittal és 

egyéb ásványokkal egyensúlyt tartó CO2 δ13C értékét. A számításokhoz az 

ásványszeparátum (dawsonit, sziderit) mérésekből származó stabil izotóp adatokat és a 

szakirodalomból ismert egyenleteket használtam fel.  A számításokat a területi 

adottságokat figyelembe véve a legkisebb lehetséges hőmérsékletre (T=70 °C) és a 

legnagyobb lehetséges hőmérsékletre (T= 98 °C) végeztem el. 

6.1. Karbonáttal (dawsonit, sziderit) egyensúlyt tartó pórusvíz δ18O 
értékének számítása 

A dawsonit-víz között lejátszódó oxigén izotóp frakcionáció napjainkban még ismeretlen, 

ezért a szakirodalmak (pl. Baker et al., 1995) O’Neil et al. (1969) alapján feltételezik, 

hogy a frakcionáció megegyezik a kalcit-víz rendszerben végbemenő oxigén izotóp 

frakcionációval (1. egyenlet). 

1000+ 𝛿 (kalcit)

1000+ 𝛿 (H2O)
=  

1000+ 𝛿 (dawsonit)

1000+ 𝛿 (H2O)
  (1) 

Ezt elfogadva az O’Neil et al. (1969) által a kalcit-vízre meghatározott frakcionációs 

egyenlet (2. egyenlet) használható a dawsonittal egyensúlyban levő pórusvíz δ18O 

értékének kiszámolására: 

1000𝑙𝑛
1000+ 𝛿 (dawsonit)

1000+ 𝛿 (H2O)
=

(2,78∗106)

𝑇2
− 2,89  (2) 

Azonban fontos megjegyezni, hogy a képletekből adódóan a kalcit és a dawsonit 

[NaAlCO3(OH)2] oxigén izotóp frakcionációja nem feltétlenül egyezik meg a dawsonit 

OH- tartalma miatt.  A szideritre Carothers et al. (1988) által meghatározott sziderit-víz 

között lezajló frakcionációs egyenletet használtam (3. egyenlet). 

1000𝑙𝑛
1000+ 𝛿 (sziderit)

1000+ 𝛿 (H2O)
=

(3,13∗106)

𝑇2
− 3,50  (3) 
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6.2. Karbonáttal (dawsonit, sziderit) egyensúlyt tartó CO2 δ13C 
értékének számítása 

Mivel a dawsonit-CO2 rendszer esetében sincs meghatározva dawsonitra frakcionációs 

egyenlet Ohmoto és Rye (1979), a szén stabil izotópjainak szempontjából lejátszódó 

frakcionációt a kalcit-CO2 között végbemenő frakcionációval teszi egyenlővé (4. 

egyenlet).   

 
1000+ 𝛿 (kalcit)

1000+ 𝛿 (CO2)
=  

1000+ 𝛿 (dawsonit)

1000+ 𝛿 (CO2)
  (4) 

Elfogadva ezt a feltételezést a dawsonit-CO2 között lejátszódó frakcionációt a következő 

egyenlet írja le: 

1000𝑙𝑛
1000+ 𝛿 (dawsonit)

1000+ 𝛿 (CO2)
=

(−8,914∗108)

𝑇3 +
(8,557∗106)

𝑇3 −
(18,11∗103)

𝑇
+ 8,24     (5) 

Szideritre Golyshev et al. (1981) meghatározta a sziderit-CO2 között lejátszódó 

frakcionációt a szén stabil izotópjára (6. egyenlet). 

1000𝑙𝑛
1000 +  𝛿 (sziderit)

1000 +  𝛿 (CO2)
= 

=
(0,0771 ∗ 1018)

𝑇6
−

(5,8544 ∗ 1012)

𝑇4
+

(30,8155 ∗ 109)

𝑇3
−

(63,556 ∗ 106)

𝑇2
+

(51,467 ∗ 103)

𝑇
− 12,360 

 

 

   (6) 
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7. Eredmények 

A módszertan fejezethez hasonlóan az eredmények fejezet is két nagy egységre 

bontható.  Az első egységben ismertettem a tömegspektrometriás mérések szén és oxigén 

izotóp eredményeit, a lézerspektroszkópia hidrogén stabil izotóp értékeit.  Ezt követi a 

karbonátokkal egyensúlyt tartó fluidumok (H2O, CO2) számolt δ18O és δ13C eredménye 

és a szakirodalomban elterjedt szakaszos feltárásra alapozott oldási kísérlet.  A második 

egységben térek ki a vizsgált rezervoárok ásványos összetételét meghatározó mérések 

(XRD, ATR-FTIR) eredményeire.  

7.1. Stabil izotóp mérések kiértékelése 

7.1.1. Teljes kőzet és szeparátum (dawsonit, sziderit) mérés δ13C és δ18O értékei  

A vizsgálatot a kiválasztott rezervoár kőzetekre egy Thermo Finnigan Delta Plus 

XP tömegspektrométerrel végeztük.  Az elemzést minden esetben a teljes kőzet  

250–63 μm-es szemcsefrakcióján valósítottuk meg.  Továbbá egy rezervoár minta 

(RM6-9R) nagy dawsonit tartalma miatt (16 m/m%) szeparált ásványok (dawsonit, 

sziderit) elemzésére is sor került.  

A teljes kőzet eredményei két kiugró minta kivételével (RM6-7R2: 0,30 ‰, 

RM32-5R2: 3,13 ‰) gyenge variabilitást mutatnak a δ13CPDB értékekben (1,66-1,80 ‰).  

A δ18OSMOW értékek hibahatáron kívül esnek, de nem ölelnek fel széles tartományt 

(21,84-25,97 ‰, 2. táblázat). 

2. táblázat: Thermo Finnigan Delta Plus XP tömegspektrométerrel mért teljes kőzet 

δ13CPDB [‰] és δ18OSMOW [‰] értékei 

Település Rezervoár jele δ13CPDB [‰] δ18OSMOW [‰] 

Mihályi 

RM6-9R 1,66 21,84 
RM6-7R3 1,80 23,82 
RM6-7R2 3,13 24,03 
RM6-7R1 1,78 24,20 

Répcelak 
RM32-5R2 0,30 24,87 
RM19-6R 1,72 25,97 

A szeparátum mérés esetében a dawsonit δ13CPDB és δ18OSMOW értékei hibahatáron 

belül megegyeznek (δ13C: 1,53-1,56 ‰; δ18O: 19,46-19,54 ‰).  A sziderit δ18OSMOW 

értékeiben (22,31-22,99 ‰) már nem tapasztalunk olyan jó egyezést, mint a dawsonit 
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esetében, viszont a sziderit δ13CPDB értékei mérési hibán belül megegyeznek (1,86-2,07 

‰, 3. táblázat). 

3. táblázat: Thermo Finnigan Delta Plus XP tömegspektrométerrel mért ásvány 

szeparátumok (dawsonit, sziderit) δ13CPDB [‰] és δ18OSMOW [‰] értékei 

Település Rezervoár jele  δ13CPDB [‰] δ18OSMOW [‰] 

Mihályi RM6-9R 

Dawsonit-1-SM 1,56 19,54 
Dawsonit-2-SM 1,53 19,46 
Sziderit-1-SM 1,86 22,31 
Sziderit-2-SM 2,07 22,99 

7.1.2. Dawsonit δD értékei 

Mihályi (RM6-9R, RM6-7R3, RM6-7R2, RM6-7R1) területéről származó 

dawsonit minták δDSMOW értékei -59,26 ‰ – -75,47 ‰ közé esnek, a legnagyobb 

dawsonit tartalmú minta (RM6-9R, 16 m/m%) mutatja a legnegatívabb δDSMOW értéket 

(-75,47 ‰, 4. táblázat).  Répcelakról származó minták esetében – RM32-5R2 és RM19-

6R –  a δDSMOW értékek -56,93 ‰ és -61,97 ‰ között alakulnak (4. táblázat).  

4. táblázat: Dawsonit δDSMOW [‰] értékei 

Település Rezervoár jele δDSMOW [‰] 

Mihályi 

RM6-9R -75,47 
RM6-7R3 -60,05 
RM6-7R2 -59,26 
RM6-7R1 -61,33 

Répcelak 
RM32-5R2 -56,93 
RM19-6R -61,97 

7.1.3. Karbonáttal (dawsonit, sziderit) egyensúly tartó pórusvíz δ18O értékei 

Az RM6-9R jelű homokkő mintából készített szeparátumokkal (dawsonit, 

sziderit) egyensúlyban levő pórusvíz δ18O értékei alapján következtetéseket vonhatunk le 

a pórusvíz eredetére.  Az áttekintett szakirodalmakban (Baker et al., 1995, Gao et al., 

2009, Liu et al., 2011, Li et al., 2017) a dawsonit képződési hőmérsékletét – ami a 

számolás során elengedhetetlen – 35-120 °C között határozták meg a vizsgált rezervoárok 

mélységétől függően.  A Kisalföldön – a geotermikus gradiens alapján (Dövényi et al., 

1983) – ez a lehetséges képződési hőmérséklet minimum 70 °C, illetve maximum 98 °C 

(hőmérséklet számolás: 3.1. fejezet).  Az RM6-9R számú homokkő mintából készített 

szeparátumok (dawsonit, sziderit) számolt δ18OSMOW értékei a dawsonitra 70 °C-on  
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-1,37 ‰- és -1,44 ‰-nek, 98 °C-on pedig 1,98 ‰- és 2,06 ‰-nek adódott (5. táblázat).  

Szideritre ezek az értékek 70 °C--n -1,02 ‰ és -0,35 ‰, 98°C-on pedig 2,85 ‰ és  

3,52 ‰, 5. táblázat).  

5. táblázat: Dawsonittal és sziderittel egyensúlyt tartó pórusvíz δ18OSMOW értéke [‰] a 

két lehetséges képződési hőmérsékleten (T=70 °C és 98 °C) 

Pórusvízzel egyensúlyt 
tartó karbonát 

Számolt δ18OSMOW [‰] 
Hivatkozás 

T= 70 °C T= 98 °C 
Dawsonit-1-SM -1,37 2,06 

O’Neil et al. 1969 
Dawsonit-2-SM -1,44 1,98 
Sziderit-1-SM -1,02 2,85 

Carothers et al. 1988 
Sziderit-2-SM -0,35 3,52 

7.1.4. Karbonáttal (dawsonit, sziderit) egyensúly tartó CO2 δ13C értéke 

Az RM6-9R szeparátum mintából (dawsonit, sziderit) számolt CO2 δ13C értékeit 

is – az előző fejezethez hasonlóan – két hőmérsékletre (70 és 90 °C) adtam meg.  A 

számított δ13CPDB értékek a dawsonitra -4,52 ‰ és -4,55 ‰ (T=70 °C) illetve -2,57 ‰ és 

-2,60 ‰ (T=90 °C, 6. táblázat).  Szideritre: -8,18 ‰ és -8,39 ‰ (T=70 °C), -6,10 ‰ és -

6,31 ‰ (T=90 °C, 6. táblázat).  A karbonátokkal egyensúlyban levő CO2 δ13CPDB értékei 

alapján következtethetünk a szakirodalomban (pl. Gao et al., 2009, Vető et al., 2014, 

Király 2017) rendszeresen felvetődő kérdésre, azaz a CO2 eredetére. 

6. táblázat: RM6-9R fúrásból származó dawsonittal és sziderittel egyensúlyt tartó CO2 

δ13CPDB értékei [‰] a két lehetséges képződési hőmérsékleten (T=70 °C és 98 °C) 

CO2-vel egyensúlyt tartó 
karbonát 

Számolt δ13CPDB [‰] 
Hivatkozás 

T= 70 °C T= 98 °C 
Dawsonit-1-SM -4,52 -2,57 

Ohmoto és Rye 1979 
Dawsonit-2-SM -4,55 -2,60 
Sziderit-1-SM -8,18 -6,10 

Golyshev et al. 1981 
Sziderit-2-SM -8,39 -6,31 

7.1.5. Oldási kísérlet 

7.1.5.1. Kalcit, dawsonit, dolomit, ankerit 

A kutatási projektek szakaszos feltárással különítik el a különböző karbonát 

ásványokat a teljes kőzet tömegspektrometriás mérésével, mégpedig úgy, hogy kalcit 

esetében 6, dawsonit esetében 24 és ankerit esetében 48 órás oldási időt használnak  

25°C-on (Liu et al., 2011).  Feltételezésünk szerint azonban ilyen módon az egyes 
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ásványok nem különíthetők el kellőképpen.  Ezért különböző feltárási időket (1, 6, 24 48 

óra) használva a szakirodalomban ismertetett kísérletet mi is elvégeztük, azzal a 

különbséggel, hogy a mérés tiszta ásvány szeparátumokon (kalcit, dawsonit, dolomit, 

ankerit, sziderit) történt (6. ábra).  Ennek megfelelően mindegyik ásványból négy mintát 

készítettünk elő, azonos mennyiségeket bemérve.  Majd az első mintát 1 óra, a másodikat 

6 óra, a harmadikat 24 óra és a negyediket pedig 48 óra elteltével mértük meg. 

 

6. ábra: Oldási kísérlet eredményei ásvány szeparátumokon (kalcit-lila, dawsonit-

bordó, dolomit-zöld, ankerit-narancssárga) az oldási idő [óra] és a csúcs alatti terület 

függvényében, szaggatott vonallal a mért δ13CPDB [‰] értékek vannak feltűntetve 

A 6. ábra bal oldali függőleges tengelyén feltűntetett csúcs alatti terület értéke 

arányos az oldás során keletkezett CO2 gáz mennyiségével.  Az eredményeket az oldási 

idő függvényében keletkezett CO2 gáz mennyiségének, valamint annak stabil izotóp-

összetételének tükrében értelmezem. 

A szakaszos oldás alapján a kalcit esetében nincs szükség a szakirodalomban 

alkalmazott 6 órás feltárási időre, az első óra után sem a CO2 mennyiségében (6. ábra, lila 

folytonos vonal) sem a stabil izotóp összetételében (6. ábra, lila szaggatott vonal) nem 

tapasztalunk jelentős változást.  Hasonló megfigyelést tehetünk a dawsonitra is.  McCrea 

(1950) által leírt 24 óra oldási idő sem indokolt.  A 6. ábra alapján (bordó folytonos és 

szaggatott vonal) az első óra után a CO2 gáz mennyisége és a stabil izotóp összetétele is 

konstans értékre áll be.  A dolomitra Al-Aasm et al. (1990) a minimum oldási időt 4 

órában határozta meg tiszta ásvány esetén (T=50 °C).  Láthatjuk (6. ábra), hogy az első 

és a hatodik óra között hirtelen megnövekszik a keletkezett CO2 gáz mennyisége, azonban 

a 6. óra után ez a növekedés 42 óra elteltével sem duplázódik meg.  Liu et al. (2011) a 
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teljes kőzet szakaszos feltárása során az ankeritre 48 órás feltárási időt határozott meg.  A 

6. ábra (narancssárga folytonos és szaggatott vonal) egyenes lefutása telítési görbét ad 

meg, ahol a görbe inflexiós pontja 24 órához tehető.  A következő 24 órában a csúcs alatti 

terült értéke maximum 5 egységet emelkedik. 

Összességében megállapítható, hogy a kalcit és a dawsonit oldása során fejlődött 

CO2 gáz mennyiségben már egy óra után nincs jelentős változás.  Ez arra enged 

következtetni, hogy a feltárás során a vizsgált karbonát (pl. kalcit) teljesen elreagált.  Az 

ankerit nagy része (~90 %) pedig az első 24 órában feltáródott.  Ennek alapján gyanítható, 

hogy a Liu et al. (2011) által közölt, szakaszos feltárásos módszer nem alkalmas az egyes 

karbonátok (pl. kalcit, dawsonit, ankerit) elkülönítésére. 

7.1.5.2. Sziderit 

Al-Aasm et al. (1990) a karbonátok szelektív elválasztására végzett kísérletet.  A 

sziderit oldási hőmérsékletére 50 °C-ot határozott meg.  A tiszta ásványfázist Epstein et 

al. (1964) után 100 %-os foszforsavban oldotta.  Minimum feltárási időnek 72 órát adott 

meg.   

 

7. ábra: Sziderit kisérleti eredménye az oldási idő [óra], a csúcs alatti terület /folytonos 

vonal/ és a δ13CPDB [‰] /szaggatott vonal/ függvényében 

A sziderit szakaszos oldása esetén 24, 48, 96 és 144 órás feltárási időt 

alkalmaztunk, a mérési hőmérsékletnek pedig 70 °C-ot adtunk meg (7. ábra).  A csúcs 

alatti terület a maximum értékét 48 óra foszforsavban történő feltárás során éri el.  

Azonban 48 óra elteltével a stabil izotóp összetételben nem tapasztalunk változást. 
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Összességében a szideritre is megállapítható, hogy már az első 24 óra alatt jelentős 

mennyiségű CO2 gáz fejlődik, így más ásványtól (pl. dawsonit) való elkülönítése a 

szakirodalomból vett 24 órás feltárást is figyelembe véve kétséges.  

7.2. Minta ásványos összetételének kiértékelése 
7.2.1. Röntgen-pordiffrakció  

A vizsgált rezervoárok XRD eredménye (8. ábra) szerint a 250–63 μm 

szemcseméret frakció fő ásványos összetétele: kvarc (42-67,7 m/m%), csillám (7,9-13,1 

m/m%), dolomit (13,9-31,2 m/m%), dawsonit (2,3-9,1 m/m%), kaolinit (1,4-6 m/m%).  

Kalcit (0,9-7 m/m%) a Mihályiról származó fúrások közül az RM6-7R3, RM6-7R2, 

RM6-7R1, Répcelakról pedig az RM32-5R2 számú rezervoárokban jelenik meg (8. ábra).  

Ankerit (15,2-17,1 m/m%) az RM6-9R, RM6-7R2 Mihályi rezervoárokban és az RM32-

5R2 répcelaki rezervoárban azonosítható (8. ábra).  Földpátot (1,8 m/m%) az RM6-9R 

mintában határoztunk meg (8. ábra).  A legtöbb dawsonitot Mihályiról az RM6-9R 

rezervoár tartalmazza (9,1 m/m%), Répcelakról pedig az RM32-5R2 számú homokkő 

rezervoár (6,2 m/m%). 
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8. ábra: XRD eredmények [m/m%] a hat vizsgált rezervoár (RM6-9R, RM6-7R3, RM6-

7R2, RM6-7R1, RM32-5R2, RM19-6R) 250–63 μm-es frakciójából;  

kalcit-lila, dawsonit-bordó, dolomit-zöld, ankerit-narancssárga, csillám-szürke, 

kaolinit-rózsaszín, földpát-citromsárga 
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7.2.2. ATR-FTIR 

Az ATR-FTIR mérés nyers spektrumait OPUS® 7.2 szoftver segítségével 

értékeltem ki.  Mindegyik rezervoárt jelen esetben három spektrum jellemzi: az első a 

teljes kőzet (pl. 9. ábra, A-kék), a második a teljes kőzet 250–63 μm-es frakciója (pl. 9. 

ábra, B-rózsaszín), a harmadik a kezelt (deutérium mérésen átesett) minta (pl. 9. ábra, C-

zöld).  

A mérés legfőbb célja a dawsonit és a kaolinit jelenlétének – teljes kőzet esetében 

– vagy hiányának – deutérium mérésen átesett minták esetében – meghatározása volt.  A 

spektrumon a dawsonit OH--hoz kapcsolódó csúcsa 3280 cm-1 hullámszámnál, míg a 

kaolinit O-H vegyértékrezgése 3696-3645 cm-1 hullámszámnál jelenik meg (Madejova és 

Komadel 2011, Vaculicova és Plevova 2005, Jung et al., 2010, Huang és Kerr, 1960; 

Serna et al., 1985, Larkin, 2011; pl. 9. ábra).  Az OH- jelenlétét/hiányát biztosan a 

spektrumok második deriváltja alapján tudjuk meghatározni, így minden esetben 

kinagyítva jelenik meg a spektrumok második deriváltja. 

 

9. ábra: RM6-9R minta ATR-FTIR spektrumai /a teljes kőzet (kék), a teljes kőzet 250–63 

μm-es frakciója (rózsaszín) és a kezelt minta (zöld)/ a hullámszám [cm-1] és az 

abszorbancia függvényében ábrázolva, kinagyítva a spektrumokhoz tartozó második 

derivált (A,B,C) 

Mihályiról az RM6-9R minta tartalmazza a legtöbb dawsonitot (16 m/m%) az 

XRD mérések alapján, kaolinitet pedig 3,3 m/m%-ban.  A teljes kőzet 250–63 μm-es 

frakciója 9,1 m/m% dawsonitot és 1,4 m/m% kaolinitet tartalmaz (8. ábra).  A két ásvány 

csökkenése a teljes kőzethez viszonyítva mind a teljes kőzet 250–63 μm-es frakciójában, 

mind a kezelt mintában megfigyelhető (9. ábra).  A dawsonit OH--hoz kapcsolódó 
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második deriváltja alapján látható, hogy a teljes kőzethez képest (9A. ábra) a teljes kőzet 

250–63 μm-es frakciója (9B. ábra) még tartalmaz dawsonitot, azonban a deutérium mérés 

során a dawsonit eltűnt a vizsgált mintából (9C. ábra).  

 

10. ábra: RM6-7R3 minta ATR-FTIR spektrumai /a teljes kőzet (kék), a teljes kőzet 250–

63 μm-es frakciója (rózsaszín) és a kezelt minta (zöld)/ a hullámszám [cm-1] és az 

abszorbancia függvényében ábrázolva, kinagyítva a spektrumokhoz tartozó második 

derivált (A,B,C) 

Az RM6-7R3 minta teljes kőzetében 4 m/m% dawsonit és 7 m/m% kaolinit található.  A 

teljes kőzet 250–63 μm-es frakciója 4,6 m/m% dawsonitot és 6 m/m% kaolinitet 

tartalmaz.  Mind a dawsonit és mind a kaolinit csökkenése látható a szitált (250–63 μm) 

és a kezelt minta spektrumán (10. ábra, rózsaszín és zöld) a teljes kőzethez képest (10. 

ábra, kék).  A dawsonit OH- vegyértékrezgéséhez kapcsolódó második derivált alapján itt 

is megfigyelhető, hogy a teljes kőzethez képest (kék) a teljes kőzet 250–63 μm-es 

frakciója (rózsaszín) még tartalmaz dawsonitot, azonban a deutérium mérésekor (zöld) a 

dawsonit eltávozott a vizsgált mintából.  
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11. ábra: RM6-7R2 minta ATR-FTIR spektrumai /a teljes kőzet (kék), a teljes kőzet 250–
63 μm-es frakciója (rózsaszín) és a kezelt minta (zöld)/ a hullámszám [cm-1] és az 
abszorbancia függvényében ábrázolva, kinagyítva a spektrumokhoz tartozó második 

derivált (A,B,C) 

Az RM6-7R2 homokkő 3 m/m% dawsonitot azonban 6 m/m%-ban kaolinitet tartalmaz.  

A teljes kőzet 250–63 μm-es frakciója pedig 2,8 m/m% dawsonitot és 4,1 m/m% 

kaolinitet tartalmaz.  A minta kaolinit tartalma a szitálás során csökkent (6 m/m%-ról 4,1 

m/m%-ra), azonban a deutérium mérés során nem változott.  A deutérium mérésen átesett 

minta spektruma alapján a minta már nem tartalmaz dawsonitot (11C. ábra). 

 

12. ábra: RM6-7R1 minta ATR-FTIR spektrumai /a teljes kőzet (kék), a teljes kőzet 250–
63 μm-es frakciója (rózsaszín) és a kezelt minta (zöld)/ a hullámszám [cm-1] és az 
abszorbancia függvényében ábrázolva, kinagyítva a spektrumokhoz tartozó második 

derivált (A, B, C) 

Az RM6-7R1 számú minta dawsonit tartalma 3 m/m%, kaolinit tartalma 9 m/m%-nak 

adódott az XRD elemzéssel.  A teljes kőzet 250–63 μm-es frakció 2,3 m/m% dawsonitot 

és 3,5 m/m% kaolinitet tartalmaz.  Az előző mintákhoz hasonlóan a szitálás során a 
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kaolinit tartalma csökkent, míg dawsonit tartalma a szitált frakcióban dúsult.  A második 

derivált alapján a dawsonit a hidrogén stabil izotóp mérése során eltávozott (12C. ábra). 

 

13. ábra: RM32-5R2 minta ATR-FTIR spektrumai /a teljes kőzet (kék), a teljes kőzet 
250–63 μm-es frakciója (rózsaszín) és a kezelt minta (zöld)/ a hullámszám [cm-1] és az 
abszorbancia függvényében ábrázolva, kinagyítva a spektrumokhoz tartozó második 

derivált (A, B, C) 

Répcelakról az RM32-5R2 számú minta tartalmaz a legnagyobb mennyiségben 

dawsonitot (8 m/m%), 3 m/m%-ban pedig kaolinitet.  A teljes kőzet 250–63 μm-es 

frakciója 6,2 m/m% dawsonitot és 2,0 m/m% kaolinitet tartalmaz.  A dawsonit a 

deutérium mérés során eltűnt a vizsgált mintából (13C. ábra). 

 

14. ábra: RM19-6R minta ATR-FTIR spektrumai /a teljes kőzet (kék), a teljes kőzet 250–
63 μm-es frakciója (rózsaszín) és a kezelt minta (zöld)/ a hullámszám [cm-1] és az 
abszorbancia függvényében ábrázolva, kinagyítva a spektrumokhoz tartozó második 

derivált (A, B, C) 
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Az RM19-6R minta a teljes kőzetben az XRD mérés 3 m/m% dawsonitot és 12 m/m% 

kaolinitet azonosított.  A teljes kőzet 250–63 μm-es frakciója 5,6 m/m% dawsonitot és 

4,1 m/m% kaolinitet tartalmaz.  A szitálás során a dawsonit dúsult a minta 250–63 μm-es 

frakciójában, míg a kaolinit tartalma jelentősen lecsökkent (12 m/m%-ról 4,1 m/m%-ra).  

A dawsonit szerkezetében előforduló OH- pedig a stabil hidrogénizotóp mérés során 

eltűnt (14C. ábra).  

Összességében elmondható, hogy a szitálás során a minták kaolinit tartalma 

csökkent, míg dawsonit tartalma a 250–63 μm-es frakcióban dúsult vagy nem változott.  

A dawsonit hidrogén stabil izotóp mérése során a dawsonit minden esetben eltávozott a 

vizsgált mintából.  Továbbá megfigyelhető, hogy minél kevesebb a dawsonit tartalma az 

adott mintának, annál nagyobb a kaolinit részaránya. 
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8. Diszkusszió 
8.1. Teljes kőzet és szeparátum (dawsonit, sziderit) elemzés δ13C és 

δ18O adatok értelmezése 
A teljes kőzet mérés eredményeit tekintve (15. ábra, rózsaszín ötszög) két kiugró 

minta kivételével – RM32-5R2, RM6-7R2 – a δ13CPDB értékek (1,60-1,80 ‰, 2. táblázat) 

jól megegyeznek, a δ18OSMOW-ban azonban nagyobb eltérést tapasztalunk (21,84-25,97 

‰, 2. táblázat).  A szeparátum minták (dawsonit, sziderit) δ13CPDB érték szempontjából a 

két dawsonit szeparátumban (Dawsonit-1-SM: 1,56 ‰; Dawsonit-2-SM: 1,53 ‰, 3. 

táblázat) a mért δ13CPDB értékek hibahatáron belül megegyeznek (hiba: ± 0,15 ‰), amely 

δ18OSMOW értékekre is megállapítható (Dawsonit-1-SM: 19,54 ‰; Dawsonit-2-SM: 19,46 

‰, 3. táblázat).  A sziderit szeparátumok (Sziderit-1-SM: δ13CPDB 1,86 ‰, δ18OSMOW 

22,31 ‰; Sziderit-2-SM: δ13CPDB 2,07 ‰; δ18OSMOW 22,99 ‰, 3. táblázat) mind a 

δ13CPDB, mind a δ18OSMOW adatok alapján pozitív irányba mozdultak el a dawsonit 

szeparátumok δ13CPDB és δ18OSMOW értékeihez képest.  Ez alapján feltételezhetjük, hogy 

azok a kőzetek, amelyekben nagy a sziderit részaránya a dawsonithoz képest (pl. RM6-

7R2; 3C. ábra), a teljes kőzet 13C/12C izotóp arányát pozitív irányba mozdítja el.  Az 

RM32-5R2 számú mintában az XRD alapján nagy részarányban jelenik meg az ankerit 

(15,4 m/m%; 8. ábra), érdekes módon a δ13CPDB érték ebben a teljes kőzet mintában 

kiugróan negatív a többi mintához képest (RM6-9R, RM6-7R1, RM19-6R; 8. ábra).  

Azonban az ankerit izotóp összetételét jelen TDK munka keretében nem tudtuk 

meghatározni, így nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a negatív érték az ankerit 

relatív nagy részarányával (15,4 m/m%, 7. táblázat) van összefüggésben.  Ennek 

eldöntéséhez, szükséges lenne az RM32-5R2 rezervoár mintából ankerit szeparátumra és 

a δ13CPDB illetve a δ18OSMOW értékeinek meghatározására. 
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15. ábra: Teljes kőzet (250–63 μm-es frakció, rózsaszín ötszög) és szeparátum 

(dawsonit-piros kör, sziderit-kék rombusz) mérések eredményei ábrázolva a δ13CPDB 

[‰] és δ18OSMOW [‰] függvényében (SM-szeparált minta) 

8.2. Mihályi-Répcelak δ13C és δ18O adatainak összevetése természetes 

CO2 előfordulás (Kína, Ausztrália) δ13C és δ18O eredményeivel 

Kitekintésként Mihályi-Répcelak teljes kőzet (RM6-9R, RM6-7R3, RM6-7R2, 

RM6-7R1, RM32-5R2, RM19-6R) és szeparátum (dawsonit, sziderit) C és O stabil izotóp 

mérés eredményeit összehasonlítom Kína (Honggang, Songliao-medence; Biere Sag, 

Hailaer-medence; Dongying Sag, Bohai Bay-medence) és Ausztrália (Bowen-Gunnedah-

Sydney medence; Dartbrook, Sydney-medence) területéről ismert természetes CO2 

előfordulás homokkövén mért δ13CPDB és δ18OSMOW adataival.  

A kínai Hailaer-medence természetes CO2 előfordulás homokkövén Gao et al. 

(2009) végzett petrográfiai és stabil izotóp vizsgálatokat.  Céljuk volt a dawsonit és a 

területen jelen lévő CO2 eredetének meghatározása.  A stabil izotóp elemzés során a teljes 

kőzetet McCrea et al. (1950) alapján különböző feltárási időkkel 100 %-os 

ortofoszforsavban oldotta.  A teljes kőzetből két karbonát – dawsonit és ankerit – δ13CPDB 

és δ18OSMOW értékét határozta meg.  A méréseket 1284-1774 m mélységközből származó 

homokkő mintákon végezte, de hőmérsékleti adatot nem közölt.  Dawsonitban mért átlag 

δ13CPDB érték -3,4 ‰-nek, míg az átlag δ18OSMOW érték 7,4 ‰-nek adódott (16. ábra).  Az 

ankerit esetében a δ13CPDB érték -1,1‰ és -3 ‰ között változott, δ18OSMOW pedig 8,0 ‰ 

és 8,6 ‰ között (16 ábra).  Gao et al. (2009) a CO2 magmás eredetét állapították meg a 

területen. 
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Liu et al. (2011) a szintén kínia Honggang, Songliao-medence természetes CO2 

előfordulás homokkő kőzet stabil C és O vizsgálatát végzeték el mind dawsoniton, mind 

ankeriten.  A vizsgált kőzetek 1256-1556 m mélységben találhatók.  A területről csak 

számolt hőmérséklet (110-130 °C) ismert (Me et al., 2003).  A dawsonitban mért δ13CPDB 

értéke -3,42 ‰ és 3,29 ‰ között változott, a δ18OSMOW értéke pedig 10,67-18,02 ‰ között 

(16. ábra).  Ankerit esetében a δ13CPDB értékek -6,35-2,12 ‰-nek, a δ18OSMOW értékek 

pedig 11,21-17,3 ‰-nek adódtak.  A szerzők a dawsonit képződésekor jelenlevő CO2 

magmás eredetét állapították meg. 

Zhou et al. (2014) a Beier Sag, Hailaer-medence homokkő kőzet petrográfiai és 

stabil izotóp vizsgálatát végezték el és meghatározták a homokkövet alkotó ásványok 

diagenetikus sorrendjét.  A vizsgált homokkövek 882-941 m mélységközből származnak.  

A paleogeotermikus gradiens alapján a dawsonit képződési hőmérsékletét 71-74 °C 

között adták meg (Cui et al., 2011).  Elvégezték a dawsonit stabil C és O izotóp elemzését, 

a δ13CPDB értékek -4,1 ‰ és -2,2 ‰ között mozognak, míg a δ18OSMOW értékek  

10,7-14,1 ‰-nek adódtak (16. ábra).  A szerzők CO2 magmás eredetét állapították meg a 

dawsonit δ13C értékei alapján.  

Li et al. (2017) a szintén Dongying Sag, Bohai Bay-medencéből származó 

homokkő diagenetikus sorrendjét, a dawsonit képződési hőmérsékletét és a területen 

jelenlévő fluidumok (CO2, H2O) eredetét határozták meg.  Számos vizsgálat mellett – 

SEM, XRD, XRF – a dawsonit stabil C és O izotóp elemzését is elvégezték.  A vizsgált 

kőzet 1469-1615 m mélységből ismert (T=79-85 °C).  Stabil izotóp összetétele δ13CPDB -

ra vonatkozóan -2,27-3,50 ‰, δ18OSMOW -ra 17,20 ‰-19,80 ‰ (16. ábra).  Li et al. (2011) 

is a CO2 magmás eredetét gyanították meg a vizsgált területen. 

Baker et al. (1995) Ausztrália területéről a Bowen-Gunnadah-Sydney 

medencében található természetes CO2 előfordulás 160-1424 m mélységközből (T=25-

75 °C) származó kőzet 13C/12C és 18O/16O arányát határozták meg azonban az előző 

területektől (Hailaer-medence, Songliao-medence) eltérően csak a dawsonitban.  Az 

elemzés során – ahogy az előbbi szakirodalmak is (pl. Gao et al., 2009, Liu et al., 2011) 

– McCrea et al. (1950) útmutatását követve jártak el.  A dawsonitra δ13CPDB 

szempontjából -4,0 ‰ és 4,0 ‰ értéket adtak meg, δ18OSMOW -ra pedig 9,8-19,8 ‰-et 

kaptak (16. ábra).  
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A BGS7-medence egy szűkebb tartományán – Dartbrook, Sydney-medence – 

Golab et al. (2006) elvégezték a dawsonit izotóp mérését.  A Bakert et al. (1995) által 

mért adatokhoz képest (δ13CPDB: -4,0-4,0 ‰; δ18OSMOW: 9.8-19,8 ‰), Golab et al. (2006) 

értékei a dawsonit δ13CPDB (-1,7-2,4 ‰) és δ18OSMOW (13,6-19,8 ‰) esetében egy szűkebb 

delta tartományt ölelnek fel (16. ábra).  A szerzők a különbséget a vizsgált földrajzi 

területek közti több 100 km-es különbségnek tulajdonították.  A dawsonit képződésekor 

jelen levő CO2 eredetét Golab et al. (2006) - összhangban Bakert et al. (1995) 

megállapításával - magmás eredetűnek tartják. 

 

16. ábra: Mihályi-Répcelak homokkő rezervoár /teljes kőzet-rózsaszín ötszög és 
szeparátum: dawsonit-piros kör, sziderit-kék rombusz/ C és O stabil izotóp eredményei 
összevetve Kína és Ausztrália természetes CO2 előfordulás karbonát ásványain mért 
δ13CPDB [‰] és δ18OSMOW [‰] értékeivel, n a közölt adatok darabszáma a dawsonit 
esetében (Baker et al., 1995, Golab et al., 2006, Gao et al., 2009, Liu et ail., 2011, Zhou 

et al., 2014, Li et al., 2017) 

Az általunk vizsgált Mihályi-Répcelak természetes CO2 előfordulás homokkő C 

és O stabil izotóp értékei a teljes kőzet esetében egy külön tartományt jelölnek ki 

(δ13CPDB: 0,30-3,18 ‰, δ18OSMOW: 21,84-25,97 ‰, 16. ábra).  A szakirodalomból átvett 

δ18O adatokhoz képest pozitív irányban helyezkednek el.  A δ13CPDB értékek azonban 

Baker et al. (1995), Golab et al. (2006) és Liu et al. (2011) által megadott tartománnyal 

is átfednek.  Szideritre a bemutatott szakirodalmakban nem található publikált adat, de 

elmondható, hogy a dawsonit szeparátum δ13CPDB értékeivel jó egyezést mutat (16. ábra). 

                                                             
7 BGS-medence: Bowen-Gunnadah-Sydney medence 
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A teljes kőzet δ13CPDB és δ18OSMOW értékeinek eltérését – a bemutatott területek 

stabil C és O izotóp adataihoz képest – okozhatja az ásványok különböző mélységben és 

hőmérsékleten való kiválása, az eltérő geológiai háttér és a CO2 változatos izotóp 

összetétele, ami a különböző forrásával függhet össze.  A szabad gáz8 (CO2) mérése sok 

esetben a feldolgozott szakirodalmakban (Baker et al., 1995, Golab et al., 2006, Gao et 

al., 2009, Liu et ail., 2011, Zhou et al., 2014, Li et al., 2017) nem történt meg, csak a 

dawsonitból számolt, a dawsonittal egyensúlyt tartó CO2 δ13CPDB értékeit közölték. 

8.3. Következtetések a pórusvíz eredetére Mihályi-Répcelak területén 

A dawsonit szerkezeti vizének mérése során a kapott δDSMOW értékek -75,5 ‰ – -57,0 ‰ 

között változnak (4. táblázat) és a mélyéggel negatív összefüggést mutatnak (17. ábra), 

azaz minél mélyebbről származik egy minta, annál negatívabb δDSMOW értéket mutat. 

 

17. ábra: Dawsonit δDSMOW [‰] értékei a vizsgált rezervoárok mélységének [m] 
függvényében 

A Pannon-medence egyes területein hasonló jelenség látható a felszín alatti vizekben, 

mivel a nagyobb mélységből származó vizek negatívabb stabil izotóp-összetételt 

mutattak, mint a vertikálisan feljebb lévők. Viszont az általunk vizsgált, Mihályi és 

Répcelak területről nincsen erre vonatkozó összefüggés, így nem lehetséges a felszín 

alatti vizek mélységének és δD izotóp összetételének összevetése.  

                                                             
8 Szabad gáz: mindig jelen van a CO2-pórusvíz rendszerben, a nyomás csökkenés hatására a gáz nagyobb 
térfogatban lesz jelen 
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Továbbá megjegyzendő, hogy nem ismert a dawsonit szerkezetébe 

[NaAlCO3(OH)2] a stabil izotópok (C, O és H) közül a könnyebb (12C, 16O, 1H) vagy a 

nehezebb (13C, 18O, D) izotópok épülnek be, hiszen pl. agyagásványoknál sem a 

megszokott módon – szilárd fázisba a nehezebb izotópok dúsulnak egy kőzet-víz rendszer 

esetén – hanem a hidrogén könnyebb és az oxigén nehezebb izotópja épül be.  

Mindazonáltal megállapítható, hogy a Mihályi és Répcelak területéről a 

rendelkezésre álló felszín alatti vizek δDSMOW értéke (Nádor 2002) nem áll messze az 

általunk a dawsonitban mért hidrogénizotóp-összetételtől (18. ábra).  Természetesen 

fontos megjegyezni, hogy a dawsonitban mért hidrogénizotóp összetétel nem 

szükségszerűen egyezik meg a vele egyensúlyban lévő pórusvíz δDSMOW értékével, 

hiszen az ásvány képződésekor számolni kell bizonyos mértékű frakciónációval, amely 

azonban nem ismert.  Mindemellett nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy CO2 

beáramlása során jelen levő felszín alatti vizek jelentős szerepet játszottak annak a 

fluidumnak a létrejöttében, amelyből kivált a dawsonit és a többi karbonát ásvány.  

A dawsonitból számolt, a vele egyensúlyban lévő pórusvíz 18OSMOW értéke -

1,37‰ (70 °C) és 2,06‰ (98 °C) között mozog (5. táblázat).  Ez az érték sokkal 

pozitívabb, mint a területen mért felszín alatti víz oxigénizotóp összetétele.  Ez egyrészt 

adódhat abból, hogy a kalcit-víz rendszerre O’Neil et al. (1969) által meghatározott 

frakcionációs egyenlet nem megfelelő a dawsonit esetében (6.1. fejezet).  Másrészt 

elképzelhető, hogy a felszín alatti víz oxigénizotóp-összetétele a kőzet-víz kölcsönhatás 

eredményeképpen jelentősen módosult.  
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18. ábra: Dawsonitban mért δDSMOW [‰] értékek összevetve Mihályi  

(narancssárga kör) és Répcelakról (lila kör) származó felszín alatti víz δDSMOW 

értékeivel (Nádor, 2002) (módosítva Sheppard 1986, Brownlow 1996 után) 

8.4. Következtetés a CO2 eredetére Mihályi-Répcelak területén 

Mihályi-Répcelak természetes CO2 felhalmozódás területén a CO2 eredete a mai 

napig vitatott, ezért bemutatom a terület CO2 eredetét tárgyaló szakirodalmat (Cordinez 

et al., 1985, Clayton et al., 1990, Koncz és Etler 1994, Palcsu et al., 2014).  Cordinez et 

al. (1985) a CO2 stabil izotóp mérése során figyelembe vette a CO2 mellett megjelenő 

nemesgázokat is, így a héliumot, amely alapján a CO2 magmás eredete mellett foglalt 

állást.  Clayton et al. (1990) a CO2 C és O stabil izotóp összetétele ismeretében a CO2 

metamorf eredetét állapította meg.  Koncz és Etler (1994) a CO2 δ13CPDB értéke alapján 

két lehetséges forrást is megjelölt: 1) terület aljzatában lévő, idős karbonátok 

metamorfózisából származik, 2) vulkáni (magmás) eredetű.  Palcsu et al. (2014) a szabad 

gáz (CO2) δ13CPDB értékei alapján a CO2 eredetére szintén több forrást is megjelölt 1) 

karbonátok metamorfózisából származó CO2, 2) magmás eredetű CO2.  Ezért a 

kiértékelés során figyelembe vette a 3He mennyiségét is, amely az eredeti forrásról 

szolgáltat információt.  A CO2 gázban mért δ13CPDB értékeket összevetve a CO2/3He 

mérésből származó eredményekkel a szerzők a CO2 magmás eredetét állapították meg a 

területen.  Meg kell azonban jegyezni, hogy a CO2 eredetének megállapítását 

megnehezíti, hogy a CO2 reakcióba léphet a területen jelen lévő felszín alatti vizekkel 
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(Györe et al., 2015), a rendszerben előforduló karbonát ásványokkal, amely reakciók 

megváltoztathatják a CO2 δ13CPDB értékét.   

Mivel számos szakirodalomban csak a dawsonitból számolt, a dawsonittal 

egyensúlyt tartó CO2 δ13C értékei állnak rendelkezésünkre, ezért a jelen TDK munkában 

ismertetett dawsonit szeparátummal egyensúlyt tartó CO2 δ13CPDB értékeit (7.1.4. fejezet) 

összevetem Palcsu et al. (2014) által a szabad gázban (CO2) mért δ13C értékekkel.  Palcsu 

et al. (2014) a szabadgázban mért δ13CPDB-ra -3,28 ‰ és -2,07 ‰ közötti tartományt 

határozott meg.  Összevetve ezt különböző eredetű CO2 δ13CPDB értékeivel (19. ábra) 

láthatjuk, hogy az általunk a dawsonit szeparátumból számolt CO2 δ13CPDB értékek (-

4,55‰ – -2,57‰, T=70-98 °C, 6. táblázat) a Palcsu et al. (2014) által megadott 

tartománnyal mutatnak jó egyezést (19. ábra), amely megerősíti a CO2 magmás eredetét 

Mihályi-Répcelak területén.   

19. ábra: Mihályi-Répcelak szabad gáz (CO2)/kék/, dawsonittal egyensúlyban 

levő CO2 /piros/ és különböző eredetű CO2 δ13CPDB értékei /szürke, fekete/, módosítva 

Rice (1993), Hunt (1996), Hoefs (1997) és Li et al. (2017) után 

A dawsonittal egyensúlyt tartó CO2 δ13CPDB érték kiszámolásának analógiájára 

elvégeztem a sziderittel egyensúlyt tartó CO2 δ13CPDB számolását is (7.1.4. fejezet).  A 

dawsonitból számolt δ13C értékek (-4,55 ‰ – -2,60 ‰, 6. táblázat) jelentősen eltérnek 

(pozitívabbak) a szideritből számolt δ13CPDB értékektől (-8,39 ‰ – -6,31 ‰, 6. táblázat).  

Ez több dologra is utalhat: 1) a két karbonát ásvány képződése során jelen lévő CO2 
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összetétele nem egyezik meg, amely azt a feltételezést vonja maga után, hogy a sziderit 

és a dawsonit nem egy időben képződött, 2) a sziderit és a dawsonit eredete teljesen 

különböző.  A petrográfiai és SEM megfigyelések alapján tudjuk, hogy a dawsonit 

képződése előtt is jelen volt sziderit.  Azonban ezen vizsgálatok alapján nem zárható ki, 

hogy a sziderit szintén CO2 hatására is keletkezett a dawsonithoz hasonlóan, mivel egyes 

esetekben sziderit szemcsék a dawsonittal keveredtek (Király, 2017). 

8.5. Oldási kísérlet 

A többféle karbonátot tartalmazó minták esetében eddig széles körben elterjedt 

módszer volt a teljes kőzet úgynevezett szakaszos feltárása az egyes ásványok stabil 

izotóp összetételének meghatározása céljából (pl. Liu et al., 2011).  Az általunk végzett 

szakaszos feltárás azonban azt mutatta, hogy a kalcit és a dawsonit oldása során fejlődött 

CO2 gáz mennyiségben már egy óra után nincs jelentős változás.  Ez arra enged 

következtetni, hogy a feltárás során a vizsgált karbonát (pl. kalcit) teljesen elreagált.  Az 

ankerit nagy része (~90 %) pedig az első 24 órában feltáródott a sziderithez hasonlóan.  

Ennek alapján kijelenthető, hogy a szakirodalomban közölt és alkalmazott, szakaszos 

feltárásos módszer nem alkalmas az egyes karbonátok (pl. kalcit, dawsonit, dolomit, 

ankerit, sziderit) elkülönítésére.  Ezért, ha egy adott ásvány (pl. dawsonit) stabil izotóp 

összetételére vagyunk kíváncsiak, akkor mindenképpen szeparált minták mérése javasolt. 

8.6. Ásványos összetétel meghatározása 

A 7.2.1. fejezetben a 8. ábrán feltűntetett vizsgált rezervoárok (RM6-9R, RM6-

7R3, RM6-7R2, RM6-7R1, RM32-5R2, RM19-6R) XRD adatait a 7. táblázatban 

összesítettem.  Az eredmények alapján megállapítható, hogy mindegyik mintában kvarc 

a domináns ásvány (42-67,7 m/m%), ezt követi a detritális dolomit (13,9-31,2 m/m%).  

Azonban azokban a mintákban (RM6-9R, RM32-5R2) amelyekben a dawsonit nagy 

mennyiségben van jelen (6,2-9,1 m/m%) ott nagyobb a diagenetikus karbonátok 

részaránya (dawsonit+ankerit), mint a detritális dolomit mennyisége.  
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7. táblázat: Vizsgált rezervoárok (RM6-9R, RM6-7R3, RM6-7R2, RM6-7R1, RM32-5R2, 

RM19-6R) 250–63 μm-es szemcsefrakció ásványos összetétele [m/m%] 

Település Mintaszám Kalcit 
[m/m%] 

Dawsonit 
[m/m%] 

Dolomit 
[m/m%] 

Ankerit 
[m/m%] 

Kvarc 
[m/m%] 

Csillám 
[m/m%] 

Kaolinit 
[m/m%] 

Földpát 
[m/m%] 

Mihályi 

RM6-9R  9,1 13,9 15,2 45,4 13,1 1,4 1,8 

RM6-7R3 7,0 4,6 21,2  50,5 10,6 6,0  

RM6-7R2 2,2 2,8 19,1 17,1 42 12,7 4,1  

RM6-7R1 4,2 2,3 31,2  49,2 9,6 3,5  

Répcelak 
RM32-5R2 0,9 6,2 16,1 15,4 51,3 8,0 2,0  

RM19-6R  5,6 14,7  67,7 7,9 4,1  

Ahhoz, hogy képet kapjuk arról, hogy a nagy mennyiségű CO2 mekkora mértékben 

befolyásolja az ásványok átkristályosodását a CO2-kőzet-pórusvíz rendszerben, rendkívül 

fontos a diagenetikus és detritális karbonát ásványok szétválasztása a vizsgált 

rezervoárokban.  Viszont ez hagyományos vizsgálati módszerekkel (XRD, petrográfiai 

mikroszkóp) nem kivitelezhető, mert pl. XRD vizsgálatok során homokkő minta esetén a 

csúcs átfedések és eltolódások miatt a dolomit, az ankerit és a sziderit nem minden 

esetben különíthető el egymástól.  Ezért a dolomit-ankerit-sziderit megkülönböztetéséhez 

Király (2017) doktori munkája során a vizsgált rezervoárok vékonycsiszolatáról készült 

SEM felvételek képi elemzését végezte el.  Az eredményeket egyesítette a (nem szitált) 

teljes kőzetről készült XRD elemzés eredményeivel (8. táblázat).  

8. táblázat: Vizsgált homokkő rezervoárok ásványos összetétele [m/m%] (Király 2017) 

Település Mintaszám Kalcit 
[m/m%] 

Dawsonit 
[m/m%] 

Dolomit 
[m/m%] 

Sziderit+ 
ankerit 
[m/m%] 

Kvarc 
[[m/m%] 

Illit+muszkovit 
[m/m%] 

Kaolinit 
[m/m%] 

K-földpát 
[m/m%] 

Mihályi 

RM6-9R  16 7 21 36 15 3 2 

RM6-7R3 8 4 9 13 43 15 7 1 

RM6-7R2 8 3 6 15 43 16 6 3 

RM6-7R1 10 3 11 10 42 14 9 1 

Répcelak 
RM32-5R2 <1 8 8 27 45 8 3 1 

RM19-6R  3 10 9 52 12 12 2 

Összevetve a két mérés eredményeit (7. táblázat és 8. táblázat) láthatjuk, hogy a szitálás 

során az ásványok közül a kalcit, csillám, kaolinit mennyisége minden esetben csökkent.  

Földpátot egy minta kivételével (RM6-9R) a szitált mintákban (250–63 μm-es 

szemcsefrakció) nem azonosítottunk.  A dawsonit mennyisége az RM6-7R3 és RM19-6R 

szitált mintában nagyobb, mint a nem szitált teljes kőzetben.  Hasonló megfigyelés 
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mondható el a kvarc mennyiségére is egy minta (RM6-7R2) kivételével.  A dolomit 

mennyisége a szitált mintákban – az RM6-9R kivételével – nagyobb lett, azonban az RM-

6-7R3, RM6-7R1, RM19-6R mintákban ankeritet nem sikerült azonosítani, amely a 8. 

táblázat és SEM felvételek alapján (3. ábra) mindegyik mintában jelen van.  Kiemelendő, 

hogy szideritet egyik mintában sem azonosítottunk a szitált minták esetében, pedig SEM 

elemzések alapján az lenne várható, hogy a kiválasztott rezervoárok mindegyike 

tartalmaz szideritet.   
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9. Összefoglalás 

Diákköri dolgozatomban ismertettem Mihályi-Répcelak nyugat-magyarországi 

természetes CO2 előfordulás homokkő kőzeteit, a vizsgált rezervoárok karbonát 

ásványain végzett stabil izotóp méréseket (tömegpektrometria és lézerspektrometria).  Az 

oldási kísérlet során megállapítottam, hogy a szakirodalomban ismert szakaszos feltárás 

többféle karbonát ásványt tartalmazó mintára, az egyes ásványok stabil izotóp 

összetételének meghatározása céljából nem alkalmas, hanem inkább ásvány 

szeparátumok mérése javasolt.  A teljes kőzet mellett szeparátumok (dawsonit, sziderit) 

stabil izotóp mérését is elvégeztem, amely alapján megállapítható, hogy a teljes kőzet C 

és O stabil izotóp adatai a szeparátumok stabilizotóp-összetétele között helyezkedik el.  

A szeparátum (dawsonit, sziderit) mérések adataiból számolt, az adott ásvánnyal 

egyensúly tartó CO2 δ13C értéke a dawsonit és a sziderit különböző eredetére utal.  A 

dawsonittal egyensúlyt tartó CO2 δ13C értékei alátámasztják Palcsu et al. (2014) által a 

szabadgázban (CO2) mért δ13C értékeket és a CO2 magmás eredetét Mihályi-Répcelak 

területén.  Meghatároztam a dawsonit szerkezetében előforduló OH- hidrogén 

stabilizotóp-összetételét, amelynek további értelmezéséhez Mihályi-Répcelak területéről 

származó felszín alatti vízek δD adataira és vízmintavételre, valamint a dawsonitra-víz 

rendszerre vonatkozó hidrogén frakcionációs faktor meghatározására lenne szükség.  

Kiszámoltam a dawsonittal egyensúlyt tartó pórusvíz δ18O értékeit, azonban ezek 

értelmezéséhez is elengedhetetlen Mihályi és Répcelak környékéről származó felszín 

alatti víz δD és δ18O adatai.  Továbbá, bemutattam a rezervoárok ásványos összetételének 

elemzéseit (XRD, ATR-FTIR) és eredményeit, amelyek alapján megállapítható, hogy a 

hidrogén elemzés során az összes dawsonitot sikerült feltárni. 

  



46 
 

10. Köszönetnyilvánítás 

 

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni témavezetőimnek Szabó Csabának, Czuppon 

Györgynek és Falus Györgynek a hasznos, sokszor órákig tartó konzultációkért.  

Köszönet Hegyi Istvánnak a stabil izotóp mérés és Kovács Ivettnek az XRD mérés során 

nyújtott segítségért.  Külön köszönet Király Csillának sokrétű segítségéért és Forray 

Viktóriának körültekintő tanácsaiért.  A munka nem jöhetett volna létre az ELTE és 

MBFSZ (régi nevén: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, MFGI) közötti 

együttműködés (TTK 2461/1/2013 és MFGI 206-114/2013), az OTKA (projekt száma: 

K 115927) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti 

Kiválóság Programjának támogatása nélkül.  Külön köszönet az ELTE TTK 

Természetrajzi Múzeum, Ásvány és Kőzettártól kapott ankerit mintáért.  Végül, de nem 

utolsó sorban pedig köszönöm az LRG minden tagjának a munkához biztosított nyugodt 

környezetet és bátorító szavakat. 

 

  



47 
 

11. Irodalomjegyzék 

Al-Aasm, I.S., Taylor, B.E., South, B. 1990. Stable isotope analysis of multiple carbonate samples 

using selective acid extraction. Chemical Geology (Isotope Geoscience Section), 80, 119-

125. 

Arts, R., Beaubien, S., Benedictus, T., Czernichowski-Lauriol, I., Fabriol, H., Gastine, M., 

Gundogan, O., Kirby, G., Lombardi, S., May, F., Pearce, J., Persoglia, S., Remmelts, G., 

Riley, N., Sohrabi, M., Stead, R., Vercelli, S., Vizika-Kavvadias, O., 2008. Fordította: 

Hartai, É. 2009. Mit jelent valójában a CO2 geológiai tárolása? CO2GeoNet, 3–19. 

Bachu, S., Bonijoly, D., Bradshaw, J., Burruss, R., Holloway, S., Christensen, N.P. & Mathiassen, 

O. M. 2007. CO2 storage capacity estimation: Methodology and gaps. International Journal 

of Greenhouse Gas Control 1, 430–443.  

Baker, J.C., Bai, G.P., Hamilton, P.J., Golding, S.D. and Keene, J.B., 1995. Continental-scale 

magmatic carbon dioxide seepage recorded by dawsonite in the Bowen-Gunnedah-Sydney 

Basin system, eastern Australia. Journal of Sedimentary research, 65 (3), 522-530. 

Brownlow, A.H., 1996. Geochemistry. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 51-

121. 

Carothers, W.W., Adami L.H., Rosenbauer, R.J., 1988. Experimental oxygen isotope 

fractionation between sederite-water and phosphoric acid liberated CO2 -siderite, 

Geochimica et Cosmochimica Acta v. 52, p. 2445-2450. 

Clayton, J.L., Spencer, C.W., Koncz, I., Szalay, A., 1990. Origin and migration of hydrocarbon 

gasees and carbon dioxid, Békés Basin, southeastern Hungary. Org. Geochem. Vol. 15, No. 

3, 233-247. 

Cornidez I., Takaoka N., Nagao K. and Matsuo S., 1986. Contribution of mantle-derived gases to 

subsurface gases in a tectonically quiscent area, the Carpathian Basin. Hungary, revealed 

by noble gas measurements. Geochemical Journal, 20, 119-125 

Cui, J.O., Ren, Z.K., Su, Y., Zhang, S., Liu, L. 2007. Relationship between present 

geotemperature and hydrocarbon generation in Hailaer Basin. Petrol. Explor. Develop. 

34, 445-450. 

Czuppon Gy., Ramsay RR., Özgenc I., Demény A., Gwalani LG., Rogers K., Eves A., Papp L., 

Palcsu L., Berkesi M., Downes, PJ., 2014. Stable (H, O, C) and Noble-gas (He and Ar) 

Isotopic Compositions from Calcite and Fluorite in the Speewah Dome, Kimberley Region, 

Western Australia: Implications for the Conditions of Crystallization and Evidence for the 

Influence of Crustal-mantle Fluid Mixing. Mineralogy and Petrology. DOI: 

10.1007/s00710-014-0333-7 

Demény, A., Czuppon, Gy., Kern, Z., Leél-Őssy, S., Németh, A., Szabó, M., Tóth, M., Wu, C-

C., Shen, C-C., Molnár, M., Németh, T., Németh, P., Óvári, M. 2016) Recrystallization-



48 
 

induced oxygen isotope changes in inclusion-hosted water of speleothems - 

Paleoclimatological implications. Quaternary International 396: 1-8. 

De Silva, G.P.D., Ranjith, P.G., Perera, M.S.A., 2015. Geochemical aspects of CO2 sequestration 

in deep saline aquifers: A review. Fuel, 155, 128-143. 

Dövényi, P., Horváth, F., Liebe, P., Gálfi, J., Erki, I., 1983. Geothermal conditions of Hungary. 

Geophysical Transactions, 29, 3-114. 

Epstein, S., Graf, D.L., Degens, E.T. 1964. Oxygen isotope studies on the origin of dolomites. In: 

H. Craig, S. Miller and G.J. Wasserburg (Editors), Isotopic Cosmic Chemistry. North-

Holland Publishing Amsterdam. 169-180. 

Faure, 1998. Principles and Applications of Geochemistry, Chapter 17: Isotope Fractionation 

Földvári, M., 2011. Handbook of thermogravimetric system of minerals and its use in geological 

practice. Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary, 213, 179, ISBN 978-

963-671-288-4. 

Friedman, I., O'Neil JR., 1977. Compilation of stable isotope fractionation factors of geochemical 

interest, in Fleischer, M., ed., Data of Geochemistry. 6th Edition: United States Geological 

Survey Professional Paper 440-KK 

Forray, V. 2017. Mihályi-Répcelak természetes CO2 felhalmozódási terület alsó pannon 

konglomerátum rezervoár kőzeteinek petrográfiai vizsgálata. OTDK dolgozat, Debrecen, 

DE. pp. 33. 

Gao, Y., Liu, L., Hu, W., 2009. Petrology and isotopic geochemistry of dawnsonitebearing 

sandstones in Hailer basin, northeast China. Applied Geochemistry 24, 1724-1738.  

Gaus, I., 2010. Role and impact of CO2–rock interactions during CO2 storage in sedimentary rocks 

- Review. International Journal of Greenhouse Gas Control 4, 73–89. 

Golab, A., Carr, P., Palamara, D., 2014. Influence of localised igneous activity on cleat dawsonite 

formation in Late Permian coal measures, Upper Hunter Valley, Australia 

Golyshev, S.I., Padalko, N.L. &amp; Pechenkin, S.A. (1981). Fractionation of stable oxygen and 

carbon isotopes in carbonate systems. Geochemistry International 18, pp. 85-99. 

Györe, D., Stuart, F.F, Gilfillan, S.M.V., Waldron, S., 2015. Tracing injected CO2 in the Cranfield 

enhanced oil recovery field (MS, USA) using He, Ne and Ar isotoped. International 

Greenhouse Gas Control, 42, 554-561. 

Harangi Sz., Vaselli, O., Tonarini, S., Szabó Cs., Harangi R., Coradossi, N. 1995. Petrogenesis of 

Neogene extension-related alkaline volcanic rocks of the Little Hungarian Plain Volcanic 

Field (Western Hungary). Acta Vulcanologica Vol. 7 (2), 173-187.  

Hoefs, J., 1997. Stable Isotope Geochemistry, fourth ed. Berlin, Springer Verlag, Berlin, pp. 201. 

Huang, C.K. & Kerr, P.F. 1960. infrared study of the carbonate minerals. American Mineralogy 

45, 311-324. 



49 
 

Hunt, J.M., 1996. Petroleum Geochemistry and Geology, 2th ed. W. H. Freeman and Company, 

New York, p. 743. 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2010 - Metz, B., Davidson, O., de Coninck, 

H., Loos, M., Meyer, L., 2010. Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage. 

Cambridge Unievrsity Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.  

Juhász Gy., 1992. A pannóniai s.1. formációk térképezése az Alföldön: elterjedés, fácies és 

üledékes környezet. (Pannonian s.1. lithostratigraphic units in the Hungarian Plain: 

distribution, facies and sedimentary environments).  Földtani Közlöny 122/2-4, 133-165, 

Budapest. 

Jung, H-J., Malek, M.A., Ryu, J., Kim, B., Song, J-C., Kim, H., Ro,  C-U. 2010. Speciation of 

individual mineral particles of micrometer size by combined ise of Attenuated Total 

Reflectance-Fourier Transform-Infrared Imaging and Quantitive Energy-Dispersive 

Electron Probe X-ray Microanalysis techniques. Analytical Chemistry 82, 6193-6202. 

Kim, S.-T., Mucci, A., Taylor, B.E. (2007): Phosphoric acid fractionation factors for calcite and 

aragonite between 25 and 75 °C: Revisited. Chemical Geology, 246, 135-146. 

Kiraly, Cs. 2013. Mihályi-Répcelak természetes CO2 tárolás analóg területnek fluidum geokémiai 

vizsgálata. Diplomamunka, Budapest, ELTE, pp. 77 

Király Cs., Sendula E., Szamosfalvi Á., Káldos R., Kónya P., Kovács I.J, Füri J., Bendő Zs., Falus 

Gy., 2016. The relevance of dawsonite precipitation in CO2 sequestration in the Mihályi-

Répcelak area, NW Hungary. In: Armitage, P. J., Butcher, A. R., Churchill, J. M., Csoma, 

A. E., Hollis, C., Lander, R. H., Omma, J. E., Worden, R. H. (eds) Reservoir Quality of 

Clastic and Carbonate Rocks: Analysis, Modelling and Prediction. Geological Society, 

London, Special Publications 435. http://doi.org/10.1144/SP435.15. 
Király, Cs. 2017. Mihályi-Répcelak természetes CO2- előfordulás környezetgeokémiai vizsgálata. 

Doktori értekezés. Budapest, ELTE. pp. 161 

Koncz, I., Etler, O., 1994. Origin of oil and gas occurrences in the Pliocene sediments of the 

Pannonian Basin. Organic Geochemistry 21, 1069–1080. 

Kovács, I., Udvardi, B., Falus, Gy., Földvári, M., Fancsik, T., Kónya, P., Bodor, E., Mihály, J., 

Néeth, Cs., Czirjál. G., Ősi, A., Vargáné Barna, Zs., Bhattoa, H., Szekanecz, Z.. Turza, 

S. 2015. Az ATR FTIR spektrometria gyakorlati alkalmazása néhány – elsősorban 

földtani - esettanulmány bemutatásával. Földtani Közlöny 145/2, 173-192. 

Larkin, P. 2011. Infrared and Raman Spectroscopy; Principles and Spectral interpretetions. 

Elsevir, ISBN: 9780123870186, pp. 230. 

Libowitzky, E., Beran, A. 2004. IR spectroscopic characterisation of hydrous species in minerals. 

— In: Beran, A. & Libowitzky, E.(eds) 2004: “Spectroscopic Methods in Mineralogy”, 

EMU Notes in Mineralogy. 6, 227–279.  



50 
 

Liu, N., Qu, X., Yang, H., Wang, L., Zhao, S., 2011. Genesis of authigene carbonate minerals in 

the Upper Cretaceous reservoir, Honggang Anticline, Songliao Basin: A natural analogue 

for mineral trapping of natural CO2 storage. Sedimentary Geology, 237, 166–178 

Li, F., Li, W. 2017. Petrological record of CO2 influx in the Dongying Sag, Bohai Bay Basin, NE 

China. Applied Geochemistry, 84, 373-386. 

Magyar, I., Radivojeci, D., Sztanó, O., Synak, R., Ujszászi, K., Pócsik, M., 2013. Progradation of 

the paleo Danube shelf margin across the Pannonian Basin during the Late Miocene and 

Early Pliocene. Global and Planetary Change, 103, 168-173. 

Madejová, J., & Komadel, P. 2001. Baseline stidies of tha Clay Minerals Society source clays: 

infrared methods. Clays and Clay Minerals 49, 410-432. 

McCrea, J.M., 1950. On the isotopic chemistry of carbonates and a palaeotemperature scale: 

Journal of Chemical Physics, v. 18, p. 849-.857. 

Me, X.N., Jiao, J.J., Cheng, J.M., 2003. Regional variation of formation water chemistry and 

diagenesis reaction in underpressured system: example from Shiwu depression of Songliao 

Basin, NE China. Journal of Geochemical Exploration, 78-80, 585-590. 

Mészáros L., Dallos E., Vágó L., Czupi J., Paulik D., Darabos A., Marton T., Simán Gy., Ferenczy 

Z., 1979. A Mihályi kutatási terület lehatároló fázisú zárójelentése, a szén-dioxid- és a 

„nem éghető” kevert gáztelepek vagyonszámítása. – Országos Kőolajipari Tröszt, 116. 

Nádor, A. 2002. Natural Analogues to the storafe of CO2 in the geological environment 18 month 

Report. NASCENT Project. 

Ohmoto, H, Rye, RO., 1979. Isotopes of sulphur and carbon. I: Barnes H.L. (Ed.) Geochemistry 

of hydrothermal ore deposits, second ed. Wiley, New York, 509-567. 

O’Neil, JR., Clayton, RN., Mayeda, TK., 1969. Oxygen isotope fractionation in divalent metal 

carbonates. J. Chem. Phys. 51:5547–5548. 

Palcsu, L., Vető, I., Futó, I., Vodila, G., Papp, L., Major, Z., 2014. In-reservoir mixing of mantle-

derived CO2 and metasedimentary CH4-N2 fluids – noble gas and stable isotope study of 

two multistacked fields (Pannonian Basin System, W-Hungary), Marine and Petroleum 

Geology, 54, 216-227. 

Rice, D.D., 1993. Composition and origins of coalbed gas. In: Law, B.E., Rice, D.D. (Eds.), 

Hydrocarbons from Coal: AAPG Studies in Geology, vol. 38, pp. 159-184. 

Rosenbaum, J., Sheppard, S.M.S. 1986. An isotopic study of siderites, dolomites and ankerites at 

high temperature; Geochim. Cosmochim. Acta 50, 1147-1150. 

Serna, C.J., Garcia-Ramos, J.V.., Pena, M.J. 1985. Vibrational study of dawsonite type 

compounds MAl(OH2)CO3 (M=Na, K, NH4). Spectrochimica Acta 41A, 697-702. 

Sheppard, S. M. F., 1986: Characterization and isotopic variations in natural waters. In Stable 

Isotopes in High Temperature Geological Processes, J. W. Valley, H. P. Taylor, Jr., and J. 

R. O’Neil, eds. Mineralogical Cosiety of America, Washington, C.C. 165-183. 



51 
 

 Spötl, C., Vennemann, T., 2003. Continuous-flow isotope ratio mass spectrometric analysis of 

carbonate minerals.  Rapid Communications in Mass Spectroscopy, 17(9):1004-6. 

Snyder, R.W., Painter, P.C., Cronauer, D.C. 1983. Development of FT-I.R. procedures for the 

characterization of oil shale. — Fuel 62, 1205–1214.  

Szamosfalvi, Á. 2014. Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai 

adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt 

figyelembevételével. Doktori értekezés, Miskolc, ME, DOI: 10.14750/ME.2015.014, pp. 

202.  

Vaculicová, L. & Plevová, E 2005. Indentification of clay minerals and micas in sedimentary 

rocks. Acta Geodynamica et Geomaterialia 2, 163-171. 

Vető, I., Csizmeg, J. & Sajgó, Cs. 2014. Accumulation and mixing of magmatic CO2 and 

hydrocarbon - nitrogen gas in the southern Danube Basin. Central European Geology 57/1, 

53-69.  

Worden, R.H., 2006: Dawnsonite cement in the Triassic Lam Formation, Shabwa Basin, Yemen: 

A natural analogue for a potential mineral product of subsurface CO2 storage for 

greenhouse gas reduction. Marine and Petroleum Geology 23, 61-77. 

Zhou, B., Liu, L., Zhao, S., Ming, X-R., Oelkers, E.H., Yu, Z-C., Zhu, D-F. 2014. Dawsonite 

formation in the Beier Sag, Hailaer Basin, NE China Tuff: A natural analog for mineral 

carbon storage. Applied Geochemistry 48, 155.167. 

 


